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Kazuistiky v Seznamu Rady pro výzkum a vývoj

Rada pro výzkum a vývoj, odborný a poradní orgán vlády ČR, provádí každý rok hodnocení stavu výzkumu 
a vývoje, které je vodítkem při rozhodování o přidělení prostředků na výzkum ze státního rozpočtu. Mezi pod-
statné části tohoto hodnocení patří také informace o publikaci v odborných časopisech. 

V případě otištění příspěvku v zahraničních perodikách s impakt faktorem je hodnota jednoznačná. Problém 
však vzniká u publikací národních, protože téměř žádné české odborné časopisy impakt faktor nemají. V minu-
losti bylo zjištěno, že jako články publikované v odborných periodikách jsou vykazovány i příspěvky v denním 
tisku a stati typu recenzí, zpráv z konferencí apod. V letech 2002–2007 počet takto vykázaných publikací ne-
ustále narůstal. 

To bylo také důvodem, proč Rada pro výzkum a vývoj přistoupila k vytvoření Seznamu neimpaktovaných re-
cenzovaných odborných periodik vydávaných v ČR. Časopisy, které splní odborné a recenzní požadavky stanovené 
Radou, budou zařazeny do Seznamu. Ten pak bude podkladem pro bodové hodnocení výsledků výzkumu a vývo-
je za účelem posouzení efektivity výzkumu podporovaného ze státního rozpočtu. Příspěvkům v těchto časopisech 
bude přiděleno bodové ohodnocení úměrné publikacím v periodikách s impakt faktorem. 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem našim spolupracovníkům – autorům, recenzentům, redakční radě 
i redakci za to, že svým úsilím umožnili splnit kritéria pro zařazení časopisu Kazuistiky v alergologii, pneumo-
logii a ORL do tohoto Seznamu.

Součástí tohoto čísla našeho časopisu je i druhé letošní suplementum. Tvoří jej rozšířená abstrakta ze spe-
cializované konference Sarkoidóza a jiné granulomatózy, která se uskuteční v rámci Moravskoslezských pne-
umologických dní v Olomouci 17. října 2008. Věříme, že tento materiál, který svým zaměřením, rozsahem i 
zpracováním významně přesahuje rámec běžných abstrakt, shledáte užitečným. Vzhledem k významu problema-
tiky jsme připravili také samostatné internetové stránky, kde bude suplementum trvale umístěno v elektronické 
podobě. Najdete je na adrese: www.geum.org/sarko.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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Mykobakterióza při
cystické degeneraci plic

Souhrn:
Je popsána mykobakterióza vyvolaná M. kansasii u 35leté ženy. U nemocné byla v ro-

ce 1992, tj. ve věku 19 let, jako příčina spontánního pneumotoraxu zjištěna vrozená 
cystická degenerace levého horního laloku s hypoplazií lobární tepny. Byla provedena 
levostranná horní lobektomie, podle operačního protokolu nebyl dolní lalok levé plíce 
postižen. Od roku 1999 byla nemocná dispenzarizována na onkologii po exstirpaci ma-
ligního melanomu levé dolní končetiny. Drobné hemoptýzy, jejichž příčinou bylo podle 
kontrolních bronchoskopií v roce 1992 a 1993 krvácení per diapedesim, se opakovaly 
od plicní resekce. Mykobakterióza byla diagnostikována v roce 2004, tj. ve věku 31 let 
nemocné, když bylo v rámci pravidelných kontrol provedeno v roce 2004 RTG vyšet-
ření a následně CT hrudníku s popisem dutinového útvaru v levém vrcholu. V té době 
udávala nemocná větší hemoptýzu, která byla důvodem hospitalizace. Ve sputu byly 
opakovaně zjištěny acidorezistentní tyčinky, a proto byla zahájena léčba čtyřkombinací 
antituberkulotik SHRZ (streptomycin, isoniazid, rifampicin, pyrazinamid). Mykobakte-
riální kmen izolovaný opakovaně ze sputa byl identifikován jako Mycobacterium kansasii 
a poté byla provedena úprava léčby – po 3 měsících bylo pokračováno v léčbě trojkom-
binací ER (ethambutol, rifampicin) a ciprofloxacin po dobu 12 měsíců. Celková délka 
terapie byla 15 měsíců. V dalších dvou letech po ukončení antituberkulotické léčby byl 
stav nemocné až na občasné drobné hemoptýzy stabilizovaný. Opakovaný průkaz Myco-
bacterium fortuitum ve sputu přetrvávající v roce 2007 po dobu 5 měsíců byl při stabili-
zovaném RTG i bronchoskopickém nálezu hodnocen jako klinicky nevýznamná koloni-
zace dýchacího ústrojí. V budoucím období nelze vyloučit nepříznivý vývoj z možnosti 
sukcesivních mykobakteriálních i jiných infekcí, případně z hemoptýz s nutností chi-
rurgické léčby.

Summary:
Mycobacteriosis in pulmonary cystic degeneration
Mycobacteriosis caused by M. kansasii in a 35-years-old female patient is described. 

The patient was in 1992, i.e. at the age of 19, diagnosed with congenital cystic degene-
ration of left upper lobe with hypoplastic lobar artery which caused spontaneous pneu-
mothorax. Left upper lobectomy was performed; according to the operation report the-
re was no involvement of the left lower pulmonary lobe. Since 1999 patient has been 
followed up by an oncologist after extirpation of malignant melanoma on her left leg. 
Beginning from the pulmonary resection she suffered from recurrent mild hemoptyses 
caused by hemorrhage per diapedesim that was confirmed by follow up bronchoscopy 
performed in 1992 a 1993. Mycobacteriosis was diagnosed in 2004, i.e. at the age of 
31, when X-ray followed by thoracic CT was performed as a part of her regular check 
up, which detected cystic lesion in the left pulmonary apex. The patient complained 
of more severe hemoptysis that leaded to hospitalization. Acidoresistant bacilli were 
present in her sputum more times therefore the treatment with a combination of four 
anti-tuberculotic drugs SHRZ (streptomycin, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide) was 
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� cystická degenerace plic
� mykobakterióza 
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1 Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, Praha 10
2 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha
3 Hygienická stanice hlavního města Prahy
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MYKOBAKTERIÓZA PŘI CYSTICKÉ DEGENERACI PLIC

Úvod:
Netuberkulózní mykobakterie (NTM) představují vysoce hete-

rogenní skupinu acidorezistentních mikrobů lišících se vzájemně 
nejen biologickými vlastnostmi, ale také patogenitou pro člověka. 
Někdy bývají označovány jako oportunní, čímž je vyjádřena jejich 
schopnost uplatňovat se jako podmíněně patogenní původci netu-
berkulózních mykobakteriálních infekcí – mykobakterióz – zejmé-
na u nemocných s morfologicky a funkčně narušenou integritou 
respiračního systému. Nejčastěji postihují nemocné se získanými 
strukturálními změnami při chronické obstrukční plicní nemoci 
(CHOPN), pneumokonióze, při emfyzému, po prodělané tuberku-
lóze (TBC) aj. (Griffith et al. 2007). Vrozené predispoziční faktory 
se v patogenezi mykobakterióz vyskytují podstatně vzácněji. Řadí 
se sem např. cystická fibróza, plicní alveolární proteinóza, poru-
chy motility jícnu, anatomické abnormality hrudníku jako skolióza 
a pectus excavatum a další (Griffith et al. 2007).

Kazuistika:
Nemocná narozená v roce 1973, astenického habitu, vyučená 

knihovnicí, vystřídala řadu zaměstnání. V roce 1999 jí byl radikálně 
odstraněn maligní melanom na levém stehně, jinak bez význam-
nější rodinné a osobní anamnézy. 

V únoru 1992 byla hospitalizována pro levostranný spontánní 
pneumotorax. Po desuflaci na RTG v levém plicním poli ve vrcholu 
až k dorzálnímu okraji 3. žebra nebyla patrna plicní kresba. Digitál-
ní subtrakční angiografie (DSA) prokázala hypoplazii lobární tepny 
pro levý horní lalok, oblast levého horního laloku byla bez známek 
perfuze ve všech oběhových fázích. Zjištěný nález byl indikací k le-
vostranné horní lobektomii. V resekátu nalezeny ve vrcholu laloku 
cysty vyplněné vzduchem, největší o rozměrech 8×5×4 cm, okolní 
parenchym byl chabé konzistence, převážně kolabovaný. Histolo-
gicky šlo o cysty s oploštělou výstelkou, ve stěnách cyst zmnožené 
vazivo, okolní plicní tkáň bez patologických změn – nález byl hod-
nocen jako periferní typ kongenitálních plicních cyst. 

V listopadu 2004 byl u nemocné v rámci preventivního vyšet-
ření zjištěn na skiagramu hrudníku patologický nález potvrzený 
následným ambulantním vyšetřením CT a HRCT. Až na pocit běž-
ného nachlazení s chrapotem, rýmou a kašlem neměla nemocná 

obtíže, byla afebrilní a teprve na cílený dotaz uvedla vykašlávání 
hrudkovitého vazkého nazelenalého sputa v trvání asi 11 měsíců, 
které se objevilo poprvé po porodu v lednu 2004. Po 5 dnech od 
zjištění tohoto plicního nálezu dostala noční záchvat dráždivého 
kašle s hemoptýzou, která se opakovala v průběhu dalších 24 hodin. 
Byla hospitalizována od 30. listopadu 2004 pro hrozící opakování 
hemoptýzy a k stanovení diagnózy nejasného plicního nálezu. Na 
skiagramu hrudníku byla patrna asymetrie s dislokací mediastina 
a srdečního stínu doleva, zastření levého vrcholového pole, v roz-
sahu celé horní třetiny byl popsán konvolut cystických projasnění 
s největším o průměru asi 4,5 cm při stěně hrudní a oboustranně 
zvýšená transparence (obr. č. 1). V 1. mezižebří byly patrné středně 
syté pruhovité splývající stíny. Na HRCT byl popsán stav po horní 
lobektomii vlevo, velká laločnatá cysta a jizevnaté změny v levém 
horním poli s pachypleuritidou, emfyzém zbylé levé plíce a emfy-

initiated. Mycobacterium species repeatedly isolated from sputum was identified as 
Mycobacterium kansasii and the treatment was adjusted afterwards – after three months 
of SHRZ patient received the combination of three drugs ER (ethambutol, rifampicin) 
and ciprofloxacin for next 12 months. Total duration of the treatment was 15 months. 
Except of sporadic mild hemoptyses the patient had stable disease for the next two ye-
ars after the end of the anti-tuberculotic treatment. As both X-ray and bronchoscopy 
findings were stable, repeated ongoing evidence of Mycobacterium fortuitum in sputum 
in 2007 lasting for five months was assessed as insignificant colonization of her brea-
thing pathways. Unfavorable course of the disease caused by possible successive myco-
bacterial and other infections and possibly hemoptyses demanding surgical treatment 
cannot be however ruled out.

Janouškovcová, Z., Bortlová, A., Kubín, M., Kalina, P. Mykobakterióza při cystické degeneraci plic. Ka-
zuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 3: 4 –7, 2008.

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku: Asymetrie hrudníku s disloka-
cí mediastina doleva, oboustranně zvýšení transparence plic-
ního parenchymu, v levé plíci kraniálně konvolut cystických 
projasnění až o průměru 4,5 cm, pruhovité stíny v 1. před-
ním mezižebří.
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MYKOBAKTERIÓZA PŘI CYSTICKÉ DEGENERACI PLIC
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zémová bula paramediastinálně vpravo. Ve sputu byly prokázány 
acidorezistentní tyčinky (hodnocení +++) a po 35 dnech inkubace 
bohatý (hodnocení +++) růst kultury kmene identifikovaného ná-
sledně jako M. kansasii. Nemocná byla léčena čtyřkombinací SHRZ 
(streptomycin, isoniazid, rifampicin, pyrazinamid) od 4. prosince 
2004, v pokračovací fázi ER (ethambutol, rifampicin) a ciprofloxa-
cinem. Mikroskopická i kultivační pozitivita přetrvávala 34 dní. 

Při ambulantní kontrole v září 2005 udávala nemocná několik 
týdnů trvající dráždivý kašel s vykašláváním hlenovitého sputa. 
Bronchoskopie prokázala dislokační a rotační změny levého bron-
chiálního kmene, klidný pahýl levého horního bronchu po lobek-
tomii provedené v roce 1992, v bronchiálním výplachu nebyly my-
kobakterie prokázány, kultivačně izolována Candida albicans. Léčba 
byla ukončena 23. února 2006, v RTG obraze byla patrna regrese 
změn. Na CT byla bulózní dutina velikosti 3,8×2,4×1,5 cm obsa-
hující amorfní hmoty a další menší dutinky v okolí, výrazná vrcho-
lová pachypleuritis, fibrózní retraktivní pruhy směřující od pleu-
ry až k dislokovanému mediastinu a v okolí dutin drobné trakční 
bronchiektázie (obr. č. 2). Při dispenzárních a klinických kontrolách 
v roce 2006 byl stav nemocné uspokojivý, RTG nález stacionární. 
Podezření na aspergilom v bulózní dutině sérologické vyšetření ne-
potvrdilo. Vzhledem k recidivujícím hemoptýzám byla zvažována 
bronchiální angiografie a arteficiální embolizace, nutnost případ-
né chirurgické revize však byla ponechána jako vitální řešení při 
masivním krvácení. 

V roce 2007 byla nemocná v dobrém stavu, bez výraznějšího 
kašle a bez hemoptýz, pracovala jako úřednice. Ve sputu odebra-
ném v květnu 2007 však bylo jednorázově a potom v září opako-
vaně v průběhu jednoho měsíce kultivačně prokázáno M. fortuitum 
(hodnocení 1–9 kolonií až ++), rezistentní na S, H, E, R, Z, PAS, 

cykloserin a kanamycin, citlivé (MIC v mg/l) na amikacin (0,5), ri-
fabutin (>32,0), ciprofloxacin (0,5), ofloxacin (2,0), azithromycin 
(32,0) a clarithromycin (2,0). Vzhledem k dobrému zdravotnímu 
stavu, stacionárnímu RTG nálezu bez projevů progrese a ukončení 
vylučování M. fortuitum ve sputu byla nemocná ambulantně sledová-
na bez antimykobakteriální léčby. Spirální CT hrudníku s kontras-
tem provedené v březnu 2008 prokázalo stacionární obraz změn 
známých z předchozích vyšetření bez známek aktivity. Rovněž při 
bronchoskopii byl popsán stacionární nález, v bronchiál ním vý-
plachu nebyly mykobakterie prokázány, rovněž kultivace anaero-
bů, kvasinek i sérologické vyšetření na přítomnost aspergilových 
protilátek byly negativní. Cílený odběr materiálu na aspergily při 
bronchoskopii a vyšetření aspergilového antigenu v krvi, resp. 
v moči nebyly provedeny.

Diskuse:
Nálezy vrozených anomálií dýchacího ústrojí při netuberkulóz-

ních mykobakteriózách jsou ve srovnání s výskytem získaných pa-
tologických procesů na plicích vzácné a souvisejí nepochybně s je-
jich raritním výskytem v populaci. V sestavě 6 350 torakotomií z let 
1978–1988 provedených na specializované klinice v Heidelbergu 
byly zaznamenány ve 198 případech (3 %) a v sekčním materiálu 
jiné studie byl jejich výskyt popsán ve 2,2 % (Vogt-Moykopf et al. 
1993). Kongenitální cystická plíce, která je prvotním onemocněním 
naší nemocné, byla relativně nejčastější anomálií – v ko operativní 
studii 59 německých ústavů a z celkového počtu 1 347 hlášených 
případů byla zaznamenána u více než 900 nemocných (73 %) (Vogt-
-Moykopf et al. 1993). V české literatuře byla popsána vrozená cys-
tóza levé plíce u nemocné s bronchezofageální píštělí a pluriglan-
dulární insuficiencí (Polák et al. 1957). 

V české odborném tisku ani ve vlastních sestavách jsme se 
s kombinací mykobakteriózy a nálezem vrozené anomálie dýcha-
cího ústrojí nesetkali (Polanecký et al. 2006, Vogt-Moykopf et al. 
1993). Ze zahraniční literatury uvádíme ojedinělé pozorování my-
kobakteriózy vyvolané komplexem M. avium (Hirata et Tsuji 2003). 
Šlo o 52letého muže, u něhož vznikl po 11měsíční neúspěšné léčbě 
kombinací HRE a clarithromycinu spontánní pneumotorax vlevo. 
Při videoskopické intervenci došlo ke kolapsu plíce a vzniklý tenz-
ní pneumotorax byl řešen pneumonektomií postižené levé plíce. 
V horním laloku a lingule resekované plíce byl zjištěn periferní typ 
kongenitální cystózy, atelektáza ve zbytku horního laloku a ploš-
né adheze ke stěně hrudní, v dolním laloku kongenitální zkrácení 
viscerální pleury vedoucí k elevaci a vzniku volného prostoru mezi 
plící a bránicí. V daném případě šlo zřejmě o nepříznivou kombinaci 
vrozené anomálie celé levé plíce s infekcí aviárními mykobakteri-
emi, jejichž obvyklou charakteristikou je vysoký stupeň patogenní 
aktivity a rezistence na většinu známých antituberkulotik (Griffith 
et al. 2007, Kubín et al. 2002). 

U naší nemocné bylo původcem mykobakteriálního osídlení 
cysticky změněného plicního parenchymu M. kansasii. Jde o jeden 
z nejdéle známých druhů netuberkulózních mykobakterií, který se 
vyznačuje poměrně vysokým stupněm patogenní aktivity zejména 
u nemocných se získanými patologickými změnami po vyléčené 
tuberkulóze, při chronické obstrukční plicní nemoci, pneumoko-
nióze aj. (Griffith et al. 2007). V pražské aglomeraci se vyskytuje 
již od poloviny minulého století a v letech 1997–2000 byl popsán 

Obr. č. 2: CT plic: Dutiny s drobnými trakčními bronchiektá-
ziemi v okolí, fibrózní retraktivní pruhy směřující od pleury 
až k dislokovanému mediastinu
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u 21 nemocných s mykobakteriózou, u 13 jedinců byl hodnocen 
jako původce klinicky nevýznamné kolonizace dýchacího ústro-
jí (Kubín et al. 2002). Po zdroji infekce nemocné nebylo pátráno, 
předpokládáme však, že se mohla infikovat z environmentálních 
rezervoárů M. kansasii ve svém okolí. 

V našem případě šlo o periferní typ kongenitální plicní cystózy 
provázený hypoplazií lobární tepny pro levý horní lalok. Anomá-
lie probíhala asymptomaticky do věku 19 let nemocné a byla roz-
poznána až při klinickém vyšetření pro spontánní pneumotorax 
vzniklý nejpravděpodobněji rupturou v cysticky změněné plíci. Si-
tuace byla řešena resekcí horního laloku, cystické změny však byly 
později nalezeny i v dolním laloku, kde mohly být příčinou opako-
vaných hemoptýz a predilekčním místem pro osídlení kandidami, 
mykobakteriemi, aspergily i jinými mikroby. Infekce M. kansasii byla 
zjištěna při kontrole po 5 letech od radikální exstirpace maligního 
melanomu a s více než 12letým odstupem od plicní resekce. Tento 
proces byl vyléčen kombinovanou chemoterapií. RTG změny v levé 
plíci byly stabilizovány po dobu dalších asi tří let, relativně přízni-
vý stav nemocné byl však komplikován opakovanými hemoptýza-
mi. Po více než dvou letech od zjištění mykobakteriózy M. kansasii 
bylo při stabilizovaném RTG nálezu na plicích prokázáno ve sputu 
opakovaně M. fortuitum jako zřejmá příčina klinicky nevýznamné 
kolonizace dýchacího ústrojí. Při relativně úspěšném řešení dosa-
vadního průběhu obou hlavních morbidit je nutno považovat dal-
ší vývoj za otevřený. 

Závěr:
V našem příspěvku popisujeme neobvyklé pozorování myko-

bakteriózy vyvolané M. kansasii a následné klinicky nevýznamné 
kolonizace M. fortuitum u mladé ženy s kongenitální cystickou pře-
stavbou horního laloku levé plíce a hypoplazií lobární tepny. Cílem 
našeho sdělení je upozornit na vývojové anomálie dýchacího ústro-
jí, které představují predilekční locus minoris resistentiae pro osídlení 
netuberkulózními mykobakteriemi, které se v těchto podmínkách 
mohou uplatňovat jako původci patologických procesů i klinicky 
nevýznamné kolonizace dýchacího ústrojí.
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Wegenerova granulomatóza

Souhrn:
Wegenerova granulomatóza (WG) se řadí mezi primární nekrotizující vaskulitidy 

s postižením především malých a středních cév. Tento typ vaskulitidy je často provázen 
pozitivitou ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) protilátek, díky kterým je 
možné toto relativně vzácné onemocnění zachytit a léčit ještě před ireverzibilním po-
škozením jednotlivých orgánů. 

Kazuistika popisuje případ 17letého chlapce, kdy na základě anamnézy, klinického 
obrazu a pozitivity c-ANCA protilátek bylo uvažováno o Wegenerově granulomatóze. 
Tato diagnóza byla po odeslání pacienta do Fakultní nemocnice v Motole biopticky ve-
rifikována.

Summary:
Wegener’s granulomatosis 
Wegener’s granulomatosis (WG) is one of the primary necrotising vasculitis affecting 

mostly small and intermediate vessels. This type of vasculitis is mostly accompanied by 
ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) positivity that makes possible to detect 
this rare disease even before the irreversible injury of individual organs. 

The paper describes a 17-years-old patient, who was, based on personal history, 
clinical manifestation and positivity of c-ANCA antibodies, considered to suffer from 
Wegener’s granulomatosis. Patient was referred to the Faculty hospital Motol, where 
diagnose was bioptically confirmed.

Jelínková, P. Wegenerova granulomatóza. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 3: 8 –11, 
2008.
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Úvod:
Wegenerova granulomatóza je primární nekrotizující vaskuliti-

da arteriol a venul středního a malého kalibru, typicky jsou posti-
ženy především ledviny, horní a dolní cesty dýchací. Poměr mužů 
a žen je asi 1,3:1. Mohou být postiženy osoby jakéhokoli věku, ale 
nejčastěji se onemocnění projeví mezi 40–60 lety.

V klinickém obraze dominuje především únava, váhový úbytek, 
febrilie, bolesti kloubů a svalů. 

U většiny pacientů se příznaky manifestují v oblasti horních 
dýchacích cest. Jedná se zejména o destrukci chrupavek nosního 
septa, chronickou rýmu a sinusitidu. Postižení dolních dýchacích 
cest se projevuje kašlem, hemoptýzou a bolestmi na hrudi. Jedním 
z nejzávažnějších projevů je postižení ledvin glomerulonefritidou 
s proteinurií, mikroskopickou hematurií či různým stupněm re-
nální insuficience. Méně časté bývá postižení očí či kožní projevy. 
Laboratorně jsou vaskulitidy charakterizovány středně zvýšenou 
až vysokou sedimentací, v krevním obraze je převážně leukocytóza 

a mikrocytární anemie. Další laboratorní abnormality vyplývají z po-
škození jednotlivých orgánů (patologický močový sediment, zvýšená 
hladina urey, kreatininu, …). Z nálezů imunologických vyšetření je 
častá hyperimunoglobulinémie a pozitivita autoprotilátek.

U WG je rozhodující průkaz protilátek proti cytoplazmě neu-
trofilních leukocytů (ANCA), cílové antigeny těchto protilátek jsou 
různé. V případě WG je to enzym proteináza 3 (PR 3), který je sou-
částí azurofilních granul leukocytů. V nepřímém imunofluorescenč-
ním testu (NIF), kde jako antigen slouží suspenze lidských neutro-
filních granulocytů fixovaných etanolem, vykazují cytoplazmatický 
typ fluorescence (c-ANCA), tato fluorescence se na formalinem fi-
xovaných granulocytech nemění. Senzitivita a specificita c-ANCA 
se udává mezi 80–100 %. ANCA protilátky se téměř nevyskytují 
u sekundárních vaskulitid, u vaskulitid omezených pouze na kůži 
či u tzv. limitované (lokalizované) formy WG s postižením pouze 
horních nebo dolních cest dýchacích. Naproti tomu se ANCA pro-
tilátky mohou vyskytovat u řady dalších onemocnění, např. u pa-
cientů s chronickými střevními záněty, u autoimunitních hepatitid, 
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Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Jeho jméno je spojeno především s Wegenerovou granulomatózou. V jeho osobním životě je známo jeho členství v NSDAP. 
Za druhé světové války působil jako důstojník v Lodži v Polsku ve funkci vojenského patologa (zdroj informací: archiv redakce).

v dětském věku u nemocných s cystickou fibrózou atd. Protilátky 
u těchto pacientů však vykazují odlišný typ fluorescence a také je-
jich cílové antigeny jsou jiné. To vedlo k vývoji komerčních setů 
ELISA, které umožňují bližší specifikaci ANCA protilátek. Přestože 
jejich senzitivita a specificita není zdaleka tak vysoká jako u WG, 
usnadňují diferenciálně diagnostické úvahy. 

Pro stanovení diagnózy je, vedle podrobné anamnézy, zhodno-
cení klinického obrazu a laboratorních nálezů, rozhodující histolo-
gické vyšetření tkáňové biopsie. Typický histologický nález postiže-
ných cév na nosní sliznici nebo v okolí chronického zánětu prokáže 
granulomatózní nekrotizující vaskulitidu malých a středních arterií 
a vén, včetně kapilaritidy s projevy hemoragie. Renální biopsie vy-
kazuje fokálně segmentální glomerulonefritidu.

 

Kazuistika:
17letý chlapec, jehož onemocnění popisuje prezentovaná ka-

zuistika, byl přijat na ORL oddělení k provedení plánované drenáže 
středouší. V rámci předoperačního vyšetření u něho byla zjištěna 
hematurie a výrazně pozitivní zánětlivé markery. Ze subjektiv-
ních obtíží pacient připouštěl větší únavu a asi dva měsíce trvají-
cí bolesti kloubů, které byly provázeny při větší námaze i otoky. 
Z těchto důvodů byl přeložen na naše dětské oddělení k celkové-
mu vyšetření. 

Z rodinné anamnézy je nutné zmínit úmrtí matky v 54 letech 
na karcinom plic, matka matky zemřela na leukémii v 58 letech, 
otec matky zemřel na blíže nespecifikované onemocnění jater ve 
45 letech. Matčin bratr a jeho syn mají převodní poruchu sluchu 
(v anamnéze opakované otitidy). Otec a bratr našeho pacienta 
jsou zdrávi.

Chlapec je ze druhé fyziologické gravidity, kojen dva měsíce, 
očkován řádně a bez komplikací. Od kojeneckého věku měl mírné 
projevy atopického ekzému. Pro chronickou rýmu a otitidy byl sle-
dován na ORL. V dubnu 1989 (ve dvou letech věku) byla diagnos-
tikována středně velká adenoidní vegetace a provedena adenoto-
mie. K další adenotomii doporučen v roce 1994 (v sedmi letech) 
pro opakované otitidy s převodní poruchou sluchu a maxilární si-
nusitidu. Kultivačně prokázán Streptococcus pneumoniae. V březnu 
2000 (ve třinácti letech) byla provedena třetí adenotomie zároveň 
s tonzilektomií pro chronický lakunární zánět s hyperplazií lymfa-
tické tkáně. Převodní porucha sluchu byla opět potvrzena tympa-
nometrickým i audiologickým vyšetřením. V září 2002 byla prove-
dena oboustranná tympanostomie, sluch se na přechodnou dobu 
zlepšil, přetrvávaly projevy chronické rýmy.

V roce 2003 utrpěl po úderu do nosu zlomeninu nosních kůs-
tek (od té doby má deviaci nosní přepážky s výraznou deformi-
tou nosu).

Celoročně přítomné nosní obtíže (sekrece z nosu, obstrukce) 
se výrazněji zhoršily po nachlazení na chmelové brigádě v květnu 
2004. V té době byl chlapec i febrilní, sekrece z nosu byla výraz-
ně purulentní, měl bolesti hlavy a pozoroval také masivní sekreci 
z obou uší. Nejprve byl ambulantně přeléčen cefadroxilem (Dura-
cef) a ciprofloxacinem (Ciplox), ale obtíže přetrvávaly, a proto byl 

v červnu 2004 přijat na ORL oddělení. Zde byla diagnostikována 
pansinusitida, 15. června 2004 CT vyšetření pyramid a paranasál-
ních dutin prokázalo homogenní zastření frontální dutiny, zastření 
pravé maxilární dutiny a předních etmoidů, utlumenou pneumati-
zaci mastoideů a pyramid oboustranně, dále zánětlivé zastření antra 
a exsudát v obou středoušních dutinách (obr. č. 1). Byly prováděny 
punkce antri Highmori vpravo a nasazena antibiotická terapie, dále 
nasazeny kortikoidy celkově i lokálně. Audiologické vyšetření pro-
kázalo výraznou poruchu kostního vedení na 50 dB při 3 000 Hz. 
Vzdušné vedení vpravo 70–80 dB do 4 000 Hz, poté pokles na 90 dB 
při 6 000 Hz. Vzdušné vedení vlevo 80–90 dB při 4 000 Hz. Závěr: 
kombinovaná hypakuze bilaterálně. Vstupně byly výrazně pozitivní 
markery zánětlivé aktivity – sedimentace 110/125, CRP 106 mg  /l; 
před propuštěním pokles CRP na 24 mg  /l.

Asi měsíc po propuštění se objevuje secernující píštěl před 
levým tragem o velikosti 20×5 mm s retencí řídkého hnisu. Po 
exkochleaci získán kultivačně Staphylococcus aureus, histologické 
vyšetření nebylo provedeno. Nález hodnocen jako preaurikulár-
ní cysta. Obdobnou píštěl se sekrecí, která se spontánně uzavře-
la při pobytu u moře počátkem srpna 2004, popisuje chlapec také 
na levém stehně.

16. srpna 2004 byl pacient přijat na ORL oddělení k plánova-
né drenáži středouší. Při předoperačním vyšetření byla zjištěna 
hematurie a výrazně pozitivní markery zánětlivé aktivity. Pacient 
připouští asi dva měsíce trvající bolesti kloubů stupňující se při 
větší fyzické zátěži, přechodně pozoroval i otoky kloubů. Pro tyto 
laboratorní nálezy a klinické obtíže domluveno celkové vyšetření 
a překlad na dětské oddělení.

Při přijetí na naše oddělení dominovala v klinickém obraze 
výrazná purulentní sekrece z nosu, hypakuze, rhinolálie, asymet-
rie obličeje, ve frontální oblasti byla patrná nebolestivá rezisten-
ce 2×2 cm, nápadná deviace nosního septa doprava. Při vyšetření 
pacient eupnoický, poslechově na plicích dýchání čisté, symet-
rické, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené, břicho bez pato-
logického nálezu, klouby klidné, bez zarudnutí, bez otoků, kůže 
bez exantému či jiných patologických projevů. Během hospitali-
zace přetrvává vysoká sedimentace 68/107, C-reaktivní protein 
63,4 mg  /l, leukocytóza 12,6×1012/l, anemie 112 g  /l, v močovém 
sedimentu intermitentně mikroskopická hematurie a proteinurie. 

Obr. č. 1: CT vyšetření pyramid a paranasálních dutin (15. 6. 
2004)
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Ostatní bio chemická vyšetření byla v normě. Při imunologickém 
vyšetření zjištěna hypergamaglobulinémie – IgG 30,3 g  /l, IgA 
4,2 g  /l, IgM 1,46 g  /l, celková bílkovina 96,7 g  /l, vyšší hladina C3 
a C4 komplementu: 2,57 g  / l, resp. 0,43 g  /l. Potvrzena pozitivita 
revmatoidního faktoru IgG 71,5 IU/ml (norma do 20 IU/ml), IgM 
82,3 IU/ml (norma do 20 IU/ml), anti-Scl-70 28,47 U/ml (norma 
do 25 U/ ml) a především prokázána pozitivita ANCA protilátek 
(IIF) a ELISOU potvrzeny protilátky proti proteináze 3 136 U/ml 
(norma do 5 U/ ml), proti myeloperoxidáze protilátky nezjištěny. 
Kultivačně ve výtěru z nosu zachycen Staphylococcus pyogenes, po-
tvrzena pozitivita ASTL (antistafylolysin alfa). Na RTG plic byl pod 
klavikulou zachycen sytý ložiskově ohraničený infiltrát o velikosti 
45×30 mm. Rovněž na CT plic bylo popsáno větší ložisko v levém 
horním laloku, susp. granulom, a dále oboustranná drobná ložis-
ka kondenzace odpovídající nejspíše drobným pulmonálním hemo-
ragiím (obr. č. 2), poslechový nález na plicích byl po celou dobu 
hospitalizace zcela normální. Opakovaně byl u pacienta naměřen 
hraniční tlak (s maximem 140/90 mmHg). Další provedená vyšet-
ření (spirometrie, EKG, echokardiografie, sonografie ledvin) byla 
bez patologického nálezu.

Vzhledem k anamnéze, klinickému stavu a laboratorním nále-
zům byl chlapec pro suspektní Wegenerovu granulomatózu odeslán 
do FN v Motole k provedení tkáňové biopsie a další léčbě. Po pře-
kladu byla na ORL provedena biopsie z pravé dolní skořepy a pra-
vého středouší, kde byl histologicky potvrzen nález granulomů, 
dále byla provedena bronchoalveolární laváž s biopsií bronchiální 
sliznice s nálezem kapilaritidy a biopsie ledviny, kde byly popsá-
ny minimální změny s tím, že nelze vyloučit ložiska vaskularitidy. 
Histologicky byla potvrzena diagnóza Wegenerovy granulomatózy 
a zahájena kombinovaná imunosupresivní terapie methylpredniso-
lonem a cyklofosfamidem. Pacient je nadále v péči FN v Motole. 

 

Diskuse:
Primární vaskulitidy patří mezi autoimunitní choroby a podle 

definice autoimunit je narušen princip tolerance vlastního s násled-
ným imunopatologickým zánětem. Toto narušení považujeme za 
multifaktoriální, vícestupňový a dlouhodobý proces. Nezbytná je 
genetická dispozice jedince. V centru pozornosti u WG je především 
polymorfismus HLA genů a genů kódujících alfa-1-antitrypsin, kdy 
u pacientů s WG je významně častěji nalézána heterogenní muta-
ce (alela PiZZ), která určuje subnormální tvorbu alfa-1-antitryp-
sinu. Vedle genetické dispozice se na vzniku onemocnění nemalou 
měrou podílejí vlivy vnějšího prostředí. Především infekce působí 

Obr. č. 2: CT vyšetření plic (3. 9. 2004) cestou molekulových mimikrů, ve větší míře uvolňuje skryté au-
toantigeny, aktivuje granulocyty. U WG je to především chronic-
ké nosičství Staphylococcus pyogenes, které je významně asociováno 
i s relapsy choroby. Také u našeho pacienta byl tento patogen kul-
tivačně zachycen. Nespecifická aktivace granulocytů vlivem infek-
ce a zánětu může vést k translokaci antigenů z cytoplazmy na bu-
něčnou membránu. Zde jsou tyto antigeny snadno přístupné pro 
navázání ANCA protilátek, jejichž cílem je u WG cytoplazmatický 
enzym proteináza 3. Vazba ANCA protilátek na povrch neutrofil-
ních granulocytů zesiluje jejich oxidativní vzplanutí a degranulaci. 
Biologicky aktivní látky uvolněné z těchto granulí se váží na en-
dotelové buňky, které pak přímo poškozují, např. indukcí apoptó-
zy, uvolněním od bazální membrány s jejich následnou cytolýzou 
a porušením mezibuněčných kontaktů. Důsledkem všech těchto 
dějů je velmi významná akumulace aktivovaných neutrofilních leu-
kocytů v místě poškození, jejich zvýšená adhezivita k endotelovým 
buňkám a perzistence zánětu. Rozsah a typ zánětlivě postižených 
cév pak určuje klinický obraz. 

U více než 90 % pacientů se příznaky WG manifestují v oblasti 
horních dýchacích cest, to potvrzuje i náš pacient (chronická rýma, 
sinusitidy). K ušní manifestaci dochází u 20–40 % případů recidi-
vujícími otitidami a mastoiditidami. Podle Mc Caffreyho jsou po-
pisovány tři nejčastěji se vyskytující otologické projevy, především 
otitis media secretoria při chronickém tubotympanálním kataru. Za 
druhé je to percepční porucha sluchu na podkladě granulomatózní-
ho zánětu nebo sluchové vaskulitidy nervu. Třetím nejčastějším uš-
ním projevem je otitis media chronica na podkladě granulomatózně 
nekrotizujícího zánětu postihující středoušní dutinu, doprovázená 
kombinovanou poruchou sluchu. Audiologické vyšetření také v tom-
to případě potvrdilo kombinovanou hypakuzi bilaterálně.

V literatuře je uváděno, že až 34 % případů postižení dolních 
dýchacích cest může být asymptomatických, proto je nutné vždy 
provést RTG plic. Prezentovaný pacient opravdu tyto příznaky ne-
měl, a přesto bylo postižení plic významné. 

Mezi nejzávažnější projevy patří postižení ledvin. Při stano-
vení diagnózy je přítomno u 20 % pacientů, ale v dalším průběhu 
onemocnění se rozvine až u 80 %. U našeho pacienta se postižení 
ledvin projevilo proteinurií a mikroskopickou hematurií. Renální 
insuficience zjištěna nebyla, ale pro poškození ledvin svědčila i opa-
kovaně naměřená hypertenze. 

Laboratorní nálezy u našeho pacienta odpovídaly nálezům u vas-
kulitid. Byla zjištěna zvýšená sedimentace a CRP, anémie, leuko-
cytóza, hypergamaglobulinémie. Často udávaná pozitivita revma-
toidního faktoru byla také potvrzena. Laboratorně nejdůležitější 
byl průkaz pozitivity c-ANCA protilátek. Kultivačně byl prokázán 
Staphylococcus pyogenes.

V diferenciální diagnostice WG je třeba odlišit jiné primární 
vaskulitidy, tzn. nodózní polyarteritidu, mikroskopickou polyangii-
tidu, Churg-Straussové syndrom, Goodpastureův syndrom. ANCA 
protilátky mohou být pozitivní u řady autoimunitních onemocnění, 
např. revmatoidní artritidy, systémového lupusu, dále u chronických 
střevních zánětů, chronických hepatitid aj. V rámci diferenciální 
diagnostiky WG přicházejí dále v úvahu také recidivující otitidy, 
chronické sinusitidy a nejrůznější poruchy sluchu. 

Klinický obraz i laboratorními výsledky našeho pacienta odpo-
vídaly typickým nálezům u nemocných Wegenerovou granuloma-
tózou. Netypický byl věk pacienta. 
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MUDr. Petra Jelínková
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Dětské a dorostové oddělení
J. E. Purkyně 270/5
434 64 Most

 Závěr:
Prezentovaná kazuistika popisuje vzácnou formu primární vas-

kulitidy, která byla diagnostikována na základě podrobného roz-
boru anamnézy, zhodnocení všech klinických projevů a cíleného 
imunologického vyšetření. Včasné stanovení správné diagnózy 
je pro pacienty rozhodující. Bez adekvátní terapie je prognóza pa-
cientů s primární vaskulitidou velmi závažná, proto by i pediatr 
měl v podobných případech na tuto diagnózu myslet.
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Světový den CHOPN 19. listopadu 2008

Konference ke Světovému dni CHOPN 2008
18. 11. 2008, Praha, kongresový sál Nemocnice na Homolce

Program:
15.00  doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD.: Aktivity ČOPN
15.10  prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.: Informovanost 

občanů ČR, SR, Polska o CHOPN
15.30  RNDr. Marek Malý, CSc.: Komorbidita u CHOPN
15.50  MUDr. Eva Králíková, Ph.D.: Současná legislativa a léč-

ba závislosti na tabáku ve světě a u nás
16.25  doc. MUDr. František Salajka, CSc.: Těžké astma/těž-

ká CHOPN
16.45  doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD.: Exacerbace CHOPN
17.50  prim. MUDr. Jana Vyskočilová: Nové směrnice dlou-

hodobé domácí léčby kyslíkem

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní ne-
moci pořádá u příležitosti světového dne CHOPN – v jedno-
denním předstihu – odborné setkání pro lékaře v prostorách 
Nemocnice na Homolce. Již tradiční spirometrická vyšetření 
budou letos moci zájemci podstoupit ve třech městech:

v Praze – Na Příkopě
v Ostravě – Masarykovo náměstí
v Kutné Hoře – Palackého náměstí

pozvánka
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Léčba intoxikace teofylinem

Souhrn:
Autor popisuje případ 51letého pacienta, který byl přijat na jednotku intenzivní péče 

(JIP) pro intoxikaci teofylinem. Článek mimo vlastní kazuistiku uvádí i příznaky zvýše-
né hladiny teofylinu v séru a léčebný postup doporučený u tohoto stavu.

Summary:
Treatment of the intoxication with theophylline
Author describes a case of a 51-years-old patient who was admitted to ICU following 

the intoxication with theophylline. The article summarizes the symptoms of elevated se-
rum level of theophylline and recommended therapeutical strategy in this condition.

Turčáni, P. Léčba intoxikace teofylinem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 3: 12 –14, 
2008.

Klíčová slova:
� teofylin
� intoxikace
� nežádoucí účinky

Key words:
� theophylline
� intoxication
� adverse effects

Pavel Turčáni
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN a LF MU Brno

Úvod:
I když jsou retardované methylxantiny v pneumologii postup-

ně vytlačovány dlouhodobě působícími beta-mimetiky a anticho-
linergiky, stále se u nemocných s chronickou obstrukční plicní 
nemocí nebo astmatem používají. Terapeutické rozmezí jejich hla-
diny v séru je úzké, a tak může dojít – ae již náhodně nebo záměr-
nou intoxikací – k projevům nežádoucích účinků. S nimi se každý 
z pneumologů pravděpodobně setkal. Jsou většinou nevýznamné 
a při minimální terapii ustoupí. Může se však stát, že nezávažné 
symptomy přerostou v život ohrožující stav. V takovém případě je 
třeba k pacientovým obtížím přistoupit radikálně podle jasně da-
ného postupu. 

Kazuistika:
28. ledna 2008 vznikly u 51letého nemocného (osobní ana-

mnéza viz tab. č. 1) dechové potíže, které řešil požitím vína, opa-
kovanou aplikací salbutamolu (Ecosal) a užitím více než 10 tablet 
teofylinu (Afonilum SR 375 mg). Protože uvedený postup neú-
činkoval, zavolal pacient RZP, která jej převezla do spádové inter-
ní ambulance. Zde byla zjištěna fibrilace síní s rychlou odpovědí 
komor (FS s ROK).

Aplikován amiodaron (Sedacoron) i. v., proveden pokus 
o ovlivnění dechových potíží methylprednisonem (Solumedrol) 
i. v., MgSO4 i. v. a oxygenoterapií. Po podání výše uvedených léků 
byl nemocný z interní ambulance odeslán na urgentní příjem Fa-
kultní nemocnice Brno. Tam byl přivezen zmítající se na lůžku, 
dušný, zvracející; TK 100/64 mmHg, fibrilace síní se farmakolo-

gicky vertovala na sinusový rytmus, přetrvávala sinusová tachy-
kardie 180/min, dýchání alveolární. Lékařem urgentního příjmu 
byl aplikován thiethylperazin (Torecan) i. v., KCl i. v. a midazo-
lam (Dormicum) i. v. – poté došlo k částečnému zklidnění ne-
mocného. Následně lékař doporučil pobyt na plicní JIP. Příjmová 
diagnóza: intoxikace teofylinem; jeho hladina byla poprvé ode-
brána na JIP.

Při přijetí byl nemocný afebrilní, TK 130/80 mmHg, sinuso-
vý rytmus, tepová frekvence 115/min, saturace O2 96 %, dechová 
frekvence 20/min, teplota 36,5 °C. Pacient byl neklidný, zvracel, 
dýchání alveolární. Byl napojen na monitor vitálních funkcí, ob-
rat tekutin navýšen na 6 l/den, opakovaně podávána antiemeti-
ka (thiethylperazin – Torecan) i. v., inhalace s ipratropium bro-

diagnóza
rok výskytu nebo 

stanovení diagnózy

stav po léčbě
tuberkulózy kostí (lokte)

1959

plicní embolizace 1995

benigní polyp trachey 2005

pravostranná pneumonie 2005

CHOPN stadia III. 2005

stav po léčbě TBC plic 2006

Tab. č. 1: Z osobní anamnézy pacienta
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midem (Atrovent), po zmírnění zvracení aktivní uhlí a laxativa. 
Vzhledem k tomu, že pacientovy potíže rychle ustupovaly (viz tab. 
č. 2) a klesala i hladina teofylinu v séru, nebylo nutné použít jiné 
medikace nebo jiných eliminačních metod. Po zlepšení celkové-
ho stavu a snížení hodnot teofylinu byl pacient 5. den po přijetí 
předán na standardní oddělení.

Diskuse:
Teofylin je nejúčinnějším methylxantinovým bronchodila-

tanciem. Mimo něj patří mezi důležité methylxantiny teobromin 
a kofein, jejichž hlavním zdrojem je čaj, kakao a káva. 

Teofylin je jen nepatrně rozpustný ve vodě, proto se objevuje
v celé řadě solí, které obsahují rozdílné množství teofylinové báze.

Ze střeva se dobře vstřebává a jeho vstřebávání není výrazně-
ji ovlivněno potravou. Plazmatická koncentrace teofylinu široce 
kolísá nejen u zdravých, ale také – a to především – u nemocných 
osob. Běžně se používají preparáty, které terapeuticky působí po 
více než 12 hodinách. 

Teofylin se váže na plazmatické bílkoviny a v této formě se do-
stává do jater a po metabolizaci do ledvin. Onemocnění jater nebo 
snížený průtok krve játry při srdečním selhání jeho sérové hladiny 
zvyšuje, stejně jako podávání některých léků (erytromycin, alopu-
rinol, H2 blokátory). Eliminaci teofylinu z organismu zvyšuje kou-
ření cigaret a marihuany.

Teofylin působí na nejrůznější tělesné systémy. Z pneumolo-
gického pohledu je významný jeho bronchodilatační efekt, který je 
terapeuticky využitelný v rozmezí sérových hladin 10–20 µg  / ml. 
Předpokládá se, že mechanismus účinku je zprostředkováván in-
hibicí fosfodiesterázy, čímž dochází k relaxaci hladké svaloviny 
dýchacích cest. Kromě bronchodilatačního efektu má teofylin také 
efekt protizánětlivý. Ten je patrný již v dávce nižší než 10 µg  /ml. 
Dochází ke snížení celkového počtu neutrofilů v indukovaném 
sputu, koncentrace interleukinu 8 a myeloperoxidázy i ovlivnění 
chemotaxe neutrofilů. Předpokládá se, že uvedený efekt je zpro-
středkován aktivací enzymu histon deacetylázy. Jde o enzym, kte-
rý je zodpovědný za „vypínání“ genů zánětu. Protizánětlivý efekt 
teofylinu potencují kortikoidy. Pokud je teofylin podáván intra-
venózně, je doporučována rychlost infuze 0,7 mg  /kg  /hod, u pa-
cientů s onemocněním jater nebo srdce by měla být dávka snížena 
na 0,3 mg  / kg  /hod. Pro perorální léčbu je vhodná úvodní dávka 3–

4 mg  /kg každých 6 hodin, která se může zvyšovat až do dosažení 
účinné koncentrace nebo do projevu nežádoucích účinků.

Výhodou teofylinu je i to, že se protizánětlivý a bronchodila-
tační efekt pojí s minimálními finančními náklady.

Nežádoucí účinky teofylinu
1. Gastrointestinální – nauzea a zvracení, hematemeze, průjem
2. Neurologické – excitace, tremor, nervozita, bolesti hlavy, ha-

lucinace, porucha vědomí, generalizované křeče; nejčastějšími 
neurologickými příznaky jsou excitace a křeče, které se mohou 
vyskytnout již při koncentracích teofylinu kolem 40 µg  /ml 

3. Kožní – zarudnutí
4. Kardiovaskulární – sinusová nebo supraventrikulární tachykar-

die, ventrikulární tachykardie a fibrilace komor, srdeční selhá-
ní (ionotropní a chronotropní účinek teofylinu); vysoké dávky 
léku vyvolávají dilataci hladké svaloviny cév, dávky nízké zvy-
šují cévní rezistenci a TK

5. Metabolické – hyperglykémie, hypokalémie, metabolická aci-
dóza

6. Renální – zvyšuje diurézu, při akutní rhabdomyolýze může do-
jít k akutnímu renálnímu selhání

Diferenciální diagnostika
Intoxikace anticholinergiky, sympatomimetiky, antirevmati-

ky; diabetická ketoacidóza.

Léčba 
1. Hladina nad 20 µg  /ml: observace; hladina nad 40 µg  /ml: ob-

servace na JIP.
2. Monitorace EKG, glykémie, kalia, hladiny teofylinu – doporu-

čován je interval 2–4 hodiny.
3. Aktivní uhlí (1 g  /kg po 4–6 hodinách, celkem po dobu 18–24 

hodin). Váže neresorbovaný teofylin a přispívá k jeho eliminaci 
ze střeva. Zvážit laxativa, která urychlí střevní pasáž a vylouče-
ní léku z organismu. 

4. V případě, že nemocný opakovaně zvrací, je doporučeno podat 
i. v. metoclopramid (10 mg), zavést nasogastrickou sondu.

5. Pokud pacient stále zvrací, je doporučeno zvážit intubaci. Ta 
má při zvracení protektivní efekt na dolní cesty dýchací.

6. Opatření zaměřená na stabilitu vnitřního prostředí (kalium, 
glykémie, acidobazická rovnováha).

den
hladina 

teofylinu v séru 
(µg/ml)

nežádoucí účinky

gastrointestinální 
(nauzea, zvracení, 

hematemeze, průjem)

kardiovaskulární
(arytmie, hypertenze)

metabolické 
(hyperglykémie nebo 

hypokalémie)
renální

1. 126 zvracení 10× FS s ROK hyperglykémie –

2. 50 zvracení 2× – – –

3. 26 zvracení 1× – – –

4. 5 bez zvracení – – –

Tab. č. 2: Vývoj příznaků intoxikace v závislosti na hladině teofylinu v séru 

FS s ROK – fibrilace síní s rychlou odpovědí komor

LÉČBA INTOXIKACE TEOFYLINEM
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7. Neurologickou symptomatologii (křeče) řešit i. v. podáním 10–
15 mg diazepamu. Při křečích monitorovat myoglobin v séru, 
hrozí rhabdomyolýza a renální selhání. 

8. Kardiovaskulární příznaky: akutní fibrilaci komor řešit defibri-
lací, na kterou vzápětí navazuje hemoperfuze. U arytmií zva-
žujeme i. v. podání metoprololu, případně u nemocných s ob-
strukčním plicním onemocněním i. v. podání verapamilu.

9. Je-li hladina teofylinu vyšší než 50–80 µg  /ml a nemocný s kře-
čemi či tachykardií nereaguje na výše uvedenou léčbu, je nutné 
včas provést hemoperfuzi.

Závěr:
Někteří nemocní tolerují zvýšené hodnoty teofylinu v séru 

velice dobře, bez jakýchkoliv nežádoucích účinků. Stav pacientů 
s příznaky intoxikace teofylinem se většinou zlepší bez nutnosti 
radikální intervence. Život ohrožující komplikace se u předávko-
vání teofylinem objevují tehdy, má-li nemocný závažné komorbi-
dity, nebo je zároveň intoxikován i jinou látkou (etanol, Aspirin). 
V tom případě observace nestačí a k léčbě se musí využít všechny 
doporučené metody. 
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Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN
a LF MU Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
e-mail: pturcani@fnbrno.cz

LÉČBA INTOXIKACE TEOFYLINEM

XVI. Západočeské pneumoonkologické dny
13.–14. 11. 2008 Hotel Darovanský dvůr, Darová 3, 338 24 Břasy

Sekretariát konference:
EUROVERLAG, spol. s r. o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
tel.: 377 421 040, fax: 377 422 277, mobil: 724 145 132
e-mail: pneuonkdny@euroverlag.cz
www.pneuonkdny.cz

Pořadatelem konference je Klinika tuberkulózy a respiračních 
nemocí FN v Plzni (přednosta prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.). 
Záštitu nad akcí převzali hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr 
Zimmermann, Česká pneumologická a ftizeologická společnost 
ČLS JEP, ředitelka FN Plzeň ing. Jaroslava Kunová a děkan LF 
v Plzni doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.

pozvánky

X. Beskydské alergologické a imunologické dny
21.–22. 11. 2008 Malenovice

organizační: EDUKANA, o. s., 28. října 150/2663,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, ing. Radka Uhrová,
tel.: 597 577 750, fax: 596 116 451,
e-mail: edukana@edukana.cz, www.edukana.cz

Přihlášku je třeba zaslat do 14. 11. 2008 na adresu organizá-
tora poštou, faxem nebo e-mailem.
Účastnický poplatek 300 Kč (kromě přednášejících).

Odborné setkání je realizováno pod záštitou ČSAKI a ČLK. 
Je určeno lékařům.

Kontakt:
odborný: MUDr. Mořic Jurečka, ambulance pro alergologii a kli-
nickou imunologii Příbor, tel.: 556 724 224,
mobil: 723 028 817  
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Zajímavé bronchologické
(a morfologické) nálezy

Bartoň, P., Kerekes, Z. Zajímavé bronchologické (a morfologické) nálezy. 8. díl – Tuberkulóza – syndrom 
středního laloku, diferenciální diagnostika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 3: 17 –19, 
2008.

Klíčová slova:
� tuberkulóza
� flexibilní bronchoskopie 

(FOB)
� bronchoskopické nálezy
� syndrom středního 

laloku
� diferenciální diagnostika

Key words:
� tuberculosis
� flexible bronchoscopy 

(FOB)
� bronchoscopic findings
� middle lobe syndrome
� differential diagnostics

8. díl – Tuberkulóza – syndrom středního 
laloku, diferenciální diagnostika

V dosavadních dílech našeho seriálu jsme se věnovali téměř výhradně endobronchiál-
ním a morfologickým nálezům souvisejícím s tuberkulózou.

K tuberkulóze se určitě i přes její klesající incidenci budeme vracet – zvláště v sou-
vislosti s čas od času vznikajícími mikroepidemiemi (v současné době FOXCON Par-
dubice, zaměstnanci z Mongolska) zůstane v „hledáčku“ pozornosti pneumologů i hy-
gieniků.

Zajímavých bronchologických a morfologických nálezů je však z hlediska diagnostic-
kého a diferenciálně diagnostického nepřeberné množství, a tak jsem jako možný, k jiné 
problematice „volně směřující“, námět zvolil pro tento a možná i další díly seriálu „syn-
drom středního laloku“.

Pavel Bartoň1, Zoltán Kerekes2

1 OLÚ Jevíčko
2 Patologie, s. r. o., Litomyšl

Z etiologického hlediska jde o kombinaci anatomických pří-
čin, jako jsou:
• úzké lumen středního lobárního bronchu
• krátká vzdálenost od jeho odstupu k dělení na segmentální 

bronchy
• extramurálně podmíněný útlak lymfatickými uzlinami drénu-

jícími střední a dolní plicní lalok
• stagnující bronchiální sekret a nedostatečná kolaterální venti-

lace
Z těchto podmínek následně rezultují opakovaně recidivující 

a chronicky probíhající záněty.
Etiologie je tedy infekční, včetně možného specifického zá-

nětu se specifickou lymfadenopatií (spíše u žen v menopauze) 
a přítomností tzv. antrakotických pigmentací na bronchiální sliz-
nici. Z toho důvodu je třeba posílat materiál z výplachů zásadně 
i na vyšetření BK. Pozdním následkem může být vznik bronchi-
ektázií a fibrózy středního laloku.

Diagnóza se spíše než o nenápadné klinické příznaky (sub-
febrilie, kašel – zpravidla dráždivý, neproduktivní) opírá o rent-
genový nález, zvláště v boční projekci.

Diferenciálně diagnosticky je především nutno broncholo-
gickým vyšetřením vyloučit tumor, aspirované cizí těleso včetně 
následně vzniklých reaktivních granulací v jeho okolí, syndrom 
hlenové zátky, jizevnaté stenózy – pozánětlivé, po traumatech, 
po chirurgických výkonech, radioterapii apod.

Kromě RTG, bronchologického, cytologického a histolo-
gického nálezu se v současné době můžeme opírat o vyšetření 
CT, zánětlivých a nádorových markerů a ve vztahu k TBC také 
(kromě klasických metod, tj. Mantoux II testu, vyšetření spu-
ta, aspirátu a výplachů z bronchů na BK) o vyšetření moderní-
mi postupy: metodami BacTec, PCR, IgGA60 a QuantiFERON 
TB GOLD.

Vzácně se v současné době a v našich „geograficko-epidemio-
logických“ podmínkách mohou uplatňovat plísňové infekce (as-
pergilóza, histoplazmóza aj.) či amyloidóza, ae už generalizovaná 
– při jiných závažných onemocněních, nebo primární tracheo-
-bronchiální amyloidóza.

Syndrom středního laloku
Případ 14.

54letá pacientka, nekuřačka, dělnice, léčená v lednu 2007 
pro dráždivý kašel a febrilie až 39 °C antibiotiky (Augmentin). 
Pro přetrvávající obtíže a RTG nález homogenního zastření 
v pravém dolním plicním poli bylo opakovaně provedeno bron-
chologické vyšetření na dvou různých bronchologických pra-
covištích. Zjištěn obturující uzávěr středního lobárního bron-
chu vpravo, ale podezření na neo-etiologii nebylo opakovaně 
potvrzeno.
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V květnu 2007 byla pacientka odeslána na naše pracoviště 
k pokusu o získání materiálu ke stanovení diagnózy a k případné 
laserové rekanalizaci.

Při bronchoskopii (24. května 2007) jsou oba bronchiální 
systémy s výjimkou středního lobárního bronchu vpravo v do-
hledu fibroskopu volné.

Střední lobární bronchus je zcela obturován bílými „organi-
zovanými“ hmotami, které po částech odstraňujeme bioptickými 

Obr. 14/1 Obr. 14/2 Obr. 14/3 Obr. 14/4

Obr. 14/7: Střední lobární bronchus dx.
Obr. 14/8: Segmentální bronchy B4/B5 dx.
Obr. 14/9: Subsegmentální bronchy B4a/B4b dx.
Obr. 14/10: Subsegmentální bronchy B5a/B5b dx.
Obr. 14/11: B6 dx./dolní lobární bronchus dx., střední lobární 
bronchus
Obr. 14/12: Dolní lobární bronchus dx., střední lobární bron-
chus
Obr. 14/13: Střední lobární bronchus
Obr. 14/14: Segmentální bronchy B4/B5 dx.

Obr. 14/5 Obr. 14/6

kleštěmi a odsáváním. Při odsávání se z periferie táhne „v pro-
vázcích“ hustý, vazký sekret (obr. 14/1 až 14/4).

Při lavážích a odsávání se ze segmentálních bronchů uvol-
ňují „odlitkově formované“ špinavě šedobílé hmoty (obr. 14/5 
a 14/6).

Popsaným postupem zahrnujícím mnoho excizí, výplachů 
a „kontinuálního“ odsávání byl střední lobární bronchus až do 
periferie uvolněn (obr. 14/7 až 14/10).

Obr. 14/7 Obr. 14/8 Obr. 14/9 Obr. 14/10

Obr. 14/11 Obr. 14/12 Obr. 14/13 Obr. 14/14
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Sliznice je v celém rozsahu středního lobárního bronchu až 
k subsegmentálnímu větvení zarudlá, místy lehce hrbolatá. V pe-
riferii subsegmentálních průdušek je sliznice bledá, vyhlazená.

Získaný materiál byl vyšetřen histologicky, cytologicky, bak-
teriologicky (Streptococcus viridans), cíleně na mykózy (negativní) 
i na BK (negativní).

Pacientka přeléčena dle výsledku citlivosti na antibiotika 
amoxicilin klavulanátem (Augmentin).

Cytologie byla negativní.
Histologický nález svědčil pro původ materiálu z pyogenního 

granulomu nebo z kapilárně kavernózního hemangiomu bronchiál-

MUDr. Pavel Bartoň 
OLÚ 510
569 43 Jevíčko

Literatura:
Homolka, J. Pneumologie. Vnitřní lékařství. Svazek III. Praha: Ga-
lén – Karolinum, 2001.
Rikimaru, T., Tanaka, Y., Ochikawa, Y., Oizumi, K. Endoscopy clas-
sification of tracheobronchial tuberculosis with heating process. 
Chest 105, 1: 318–319, 1994.
Šimeček, C. Nemoci průdušnice a průdušek. Praha: Avicenum, 
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Udaya, B. S. Prakash (ed.) Bronchoscopy. New York: Raven Press, 
1994.
Votava, V. Pneumologie v praxi. Praha: Galén, 1996.

ní sliznice. Vločky hustého hlenu s příměsí eozinofilních segmen-
tovaných leukocytů pocházely z hlenových zátek.

Opakovaná kontrolní vyšetření v odstupu 5 a 12 dnů potvrdila 
přetrvávající úplnou rekanalizaci středního lobárního bronchu s po-
stupnou regresí zánětlivých změn sliznice (obr. 14/11 až 14/14).

upozornění

rozšířená abstrakta na http://www.geum.org/sarko
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Infekce dolních cest dýchacích
V. konference pneumologické sekce ČAS 
Praha, 13. září 2008

Zpráva

Eva Feketeová 

Infekcím dolních cest dýchacích byla věnována V. konference 
pneumologické sekce ČAS, která proběhla 13. září 2008 v Praze 
a zúčastnilo se jí 130 sester z celé republiky. Pozvání na kon-
ferenci přijali přední čeští odborníci na toto téma z řad lékařů 
a sestry z různých klinických i ambulantních pneumologických 
oddělení připravily zajímavé kazuistiky pacientů a věnovaly se 
prevenci těchto infekcí.

Dopolední blok přednášek zahájil MUDr. Viktor Kašák, pri-
mář Oddělení respiračních nemocí Lerymed spol. s r. o. v Praze, 
který byl i odborným garantem konference. V obecném úvodu 
seznámil přítomné s jednotlivými nozologickými jednotkami zá-
nětů dolních dýchacích cest (DDC) v komunitním prostředí, od 
akutní tracheitidy přes akutní bronchitidy, bronchiolitidy, infekč-
ní exacerbace chronické bronchitidy, chronické obstrukční plicní 
nemoci a astmatu až k pneumoniím. Záněty DDC jsou buV viro-
vé, nebo bakteriální etiologie. Mezi nejčastější bakteriální agens 
patří Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae a Moraxella 
catarrhalis, mezi atypická agens Mycoplasma spec. a Chlamydia spec. 
Léčba virových zánětů je symptomatická, bakteriální záněty vy-
žadují léčbu antibiotickou, nejlépe podle citlivosti.

Spouštěčem astmatu může být mimo jiné i infekce. Na pro-
blematiku infekce a astmatu se zaměřila ve svém sdělení MUDr. 
Jarmila Turzíková z dětského oddělení FN Bulovka. Virové infek-
ce jsou nejčastější příčinou exacerbací astmatu a hospitalizací pro 
astma v dětském věku. Exacerbace astmatu je třeba začít léčit co 
nejrychleji – zvýšením dávky kontrolujících (preventivních) anti-
astmatik, častějším podáváním úlevové léčby, někdy se nevyhneme 
nutnosti podat krátkodobou kúru systémových kortikosteroidů; 
při bakteriální infekci je třeba včas nasadit antibiotickou léčbu. 
Paradoxně jsou infekce v časném dětství spojovány jak se zvýše-
ným, tak se sníženým rizikem vzniku astmatu.

Primář Kašák ve svém přednášce zmínil, že mezi závažná 
onemocnění DDC patří také pneumonie. V ČR onemocní pneu-
monií 80–150 tisíc lidí ročně a 29,6 osob na 100 tisíc zemřelých 
v důsledku tohoto onemocnění umírá. MUDr. Kašák uvedl rovněž 
epidemiologickou klasifikaci pneumonií, především se zaměřil na 
problematiku komunitních pneumonií (CAP). Zvláštní kategorii 
představují nozokomiální pneumonie (HAP), vznikající v souvis-
losti s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Jsou vyvolány infekcí, 
která nebyla přítomna v okamžiku přijetí k hospitalizaci. V ČR je 
incidence HAP 4–50 případů na 1 000 hospitalizovaných pacientů 
za rok. Podrobně o HAP hovořila ve své přednášce prof. MUDr. 

Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních a tuber-
kulózy LF MU a FN Brno. Zdůraznila, jak důležitá je prevence in-
fekcí, nutnost dodržování správné dezinfekce a sterilizace a pou-
žívání bariérového systému ošetřovatelství. Kazuistiku pacientky 
s nozokomiální pneumonií prezentovala staniční sestra téže kli-
niky Bc. Silvia Štefankovičová. HAP se u hospitalizované 30leté 
pacientky rozvinula po invazivním diagnostickém výkonu, měla 
poměrně těžký průběh a komplikovala hospitalizaci. Každé inva-
zivní diagnostické vyšetření je nutno dobře zvažovat a indikovat 
ho až po vyčerpání všech pro pacienta méně zatěžujících zákroků, 
což se v případě této pacientky nestalo.

Důvodem přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP) je těžká 
komunitní pneumonie (CAP), těžká pneumonie asociovaná se 
zdravotní péčí (HCAP) či těžká nozokomiální pneumonie (vznik-
lá mimo JIP). Při hospitalizaci na JIP vznikají HAP a ventilátorové 
pneumonie (VAP). Právě o pneumoniích v intenzivní péči refero-
val as. MUDr. Vladimír Koblížek z JIP Plicní kliniky LF UK a FN 
v Hradci Králové. Pro úspěšnou léčbu pneumonií na JIP je nejdů-
ležitější rychlé stanovení správné diagnózy, včasné nasazení efek-
tivní léčby a zdravotnický personál speciálně vyškolený pro práci 
na tomto oddělení a striktně dodržující hygienická opatření.

Druhý blok přednášek zahájila Eva Feketeová, vrchní sest-
ra Lerymed spol. s r. o. Praha, přednáškou o pomalu regredující 
komunitní pneumonii u mladé ženy. U této pacientky byl zjištěn 
rozsáhlý rentgenový nález v pravém horním plicním poli, který 
ustupoval jen pomalu navzdory intenzivní léčbě. Na vzniku one-
mocnění se zřejmě podílel obrovský stres z ovdovění v mladém 
věku, péče o dvě pubertální děti, striktní vegetariánství a velké 
pracovní a sportovní vytížení.

Následovala další kazuistika dítěte s těžkým průběhem pneu-
monie, kterou prezentovala vrchní sestra dětského oddělení FN 
Bulovka Jana Chrudimská. Těžká pravostranná pneumonie s vý-
potkem u čtyřletého pacienta, způsobená Streptococcus pneumoniae, 
si vyžádala hospitalizaci a byla komplikována uzavřením průduš-
ky hlenovou zátkou a recidivou obtíží. Vyžádala si bronchoskopii 
s výplachem bronchu a uvolněním zátky.

Vrchní sestra Plicní kliniky FN Motol Mgr. Jana Zelenková nás 
upozornila na velké nebezpečí vzniku infekcí u nemocných s cys-
tickou fibrózou. V ČR je 471 pacientů s tímto onemocněním, mno-
ho z nich je kolonizováno nejčastěji Pseudomonas aeruginosa nebo 
Burkholderia cepacia. Tito nemocní jsou registrováni v 7 centrech. 
Pro prevenci infekcí zejména u kolonizovaných pacientů je nutná 
jejich přísná separace.
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O ošetřovatelské péči u pacientů s empyémem hovořila Rena-
ta Klímová, sestra z Plicní kliniky LF UK a FN v Hradci Králové. 
Empyém je hnisavý výpotek v pleurální dutině a je poměrně frek-
ventovanou komplikací nejen plicních nemocí. Léčba empyému 
v prezentované kazuistice 60leté pacientky, diabetičky si vyžádala 
36denní hospitalizaci, hrudní drenáž a lokální i systémovou anti-
biotickou léčbu. Díky moderní léčebně-ošetřovatelské péči větši-
na pacientů s empyémem (90 %) nepotřebuje chirurgickou léčbu, 
stejně jako tato pacientka.

Během celého dne jsme v mnoha přednáškách slyšely o bari-
érovém systému ošetřovatelství jako prevenci vzdušných infekcí. 
Co tento pojem znamená a jak zabránit vzniku nozokomiálních 
infekcí při ošetřování hospitalizovaných pacientů nám podrobně 
vysvětlila ve své přednášce vrchní sestra Plicní kliniky LF UK a FN 
v Hradci Králové Bc. Eva Prchalová.

Ochranou zdravotníků proti nákaze tuberkulózou (TBC) se za-
býval náš milý zahraniční host, Mgr. Magdaléna Beláňová, Ph.D., 
odborná učitelka Střední zdravotnické školy v TopoZčanech na Slo-

vensku. Na světě je v současnosti infikováno tuberkulózou 1,86 
miliardy lidí (32 % populace), ročně je diagnostikováno 8 milió-
nů nových případů a 3 milióny osob za rok na TBC umírají. V ČR 
je incidence TBC nízká (méně než 10 případů na 100 tisíc osob) 
– např. ve srovnání s bývalými zeměmi Sovětského svazu (Ukra-
jina, Kazachstán, Ruská federace), kde je incidence onemocnění 
vyšší než 100 případů na 100 tisíc osob. Zdravotnický personál 
má možnost ochrany proti TBC infekci mimo jiné i díky účinným 
respirátorům s Hepa filtry a dezinfektorům prostředí, se kterými 
nás přednášející seznámila.

Eva Feketeová 
Oddělení respiračních nemocí, Lerymed spol. s r. o.
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
e-mail: feketeova@lerymed.cz

X. Český a V. Česko-Slovenský sjezd spánkového lékařství
7.– 8. 11. 2008, Parkhotel Plzeň

Odborné informace:
prim. MUDr. Jana Vyskočilová
e-mail: vyskocilova@fnplzen.cz

Kontakt:
Hillary consulting s. r. o.
Sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
Přihlášku je možno odeslat z internetových stránek:
www.hillaryconsulting.com (k aktivní účasti do 15. 9., 
k pasivní účasti do 10. 10.; přihlášky zaslané po termí-
nech je nutné konzultovat s organizační agenturou).

Kongresový poplatek:
(převodem na účet/na místě)
aktivní i pasivní účastníci 1 000 Kč/1 300 Kč;
členové ČSVSSM 1 000 Kč/1 200 Kč;
studenti 800 Kč/1 300 Kč

Kongres pořádá Česká společnost pro výzkum spánku a spán-
kovou medicínu.

Rámcový odborný program
Pátek 7. 11.
9.10–9.20 Slavnostní zahájení sjezdu
9.20–10.20 Úvodní sekce
10.20–11.30 Poruchy spánku I.
11.50–13.50 Poruchy dýchání ve spánku
16,50–19.00 Chirurgická léčba poruch dýchání ve spánku

Sobota 8. 11.
9.05–9.10 Zahájení druhé dne
9.10–10.50 Posudková kriteria nadměrné denní spavosti
11.25–12.50 Poruchy spánku II.
12.50–14.15 Ventilační léčba poruch dýchání ve spánku
14.15–14.20 Závěr sjezdu

pozvánka
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Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s po-
liklinikou v Praze probíhal od 1. března 2006 
projekt s názvem „Regionální centrum pro 
podporu výuky a výzkumu v oblasti medi-
cínských obrazových a klinických dat“, který 
byl spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu 
bylo vytvořit výukový webový portál, určený pro 
odborné i praktické lékaře, studenty lékařských 
fakult a zdravotnických škol, který by rozšířil 
možnosti jejich dalšího vzdělávání, případně 
umožnil porovnání vlastních a prezentovaných 
terapeutických postupů.

Za základní prvek výukového programu byla 
zvolena kazuistika, zahrnující využití některé/
některých ze zobrazovacích metod při stanovení 
diagnózy. Jednotlivé kazuistiky pacientů FTNsP 
zpracovávali odborní lékaři nemocnice za super-
vize přednostů a primářů příslušných pracoviš^. 
Výsledné texty jsou strukturované, s důrazem 
na diagnostický postup a volbu adekvátní léčby, 
včetně jejích výsledků. Všechna data jsou před 
zveřejněním anonymizována, tak aby byla zajiš-
těna ochrana osobních údajů pacientů.

Součástí každé kazuistiky jsou digitální 
snímky – výstupy z provedených vyšetření (ski-
agrafie a skiaskopie, ultrasonografie, CT, mag-
netická rezonance). Pro jejich archivaci je použí-
ván softwarový systém PACS (Picture Archiving 
and Communications System). Tímto způsobem 
vzniká unikátní rozsáhlá databáze obrazové do-
kumentace konkrétních případů.

První etapa projektu byla ukončena 30. červ-
na 2008. Podílelo se na ní 30 odborníků z FTNsP 
z oblasti klinické praxe i informačních techno-
logií. Na internetových stránkách nemocnice 
(www.ftn.cz) je v současné době zpřístupněno 
cca 720 kazuistik z následujících oborů:
• onkologie (104 případů)
• pneumologie (102 případů)
• traumatologie (92 případů)
• urologie (119 případů)
• gynekologie (106 případů)
• hrudní chirurgie (100 případů)
• chirurgie zažívacího traktu (99 případů)

V rámci oborů jsou kazuistiky dále tematicky rozděleny. Uživa-
telé jistě ocení možnost fulltextového vyhledávání napříč všemi 

Představujeme

Výukový webový portál
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze

kazuistikami. Připojené snímky je možno prohlížet v různé veli-
kosti, samostatně či v sériích podle vlastního výběru.

Lze předpokládat (mimo jiné i díky snadné orientaci a uživatel-
sky příjemnému prostředí aplikace), že výukový portál bude sloužit 
širokému spektru zdravotnických odborníků i studentů, což bylo 
jedním z hlavních cílů celého projektu.

(bag)

Výukový portál je přístupný – každému uživateli bez omezení – přes webové 
stránky FTNsP (www.ftn.cz): Klikněte v pravé horní části úvodní obrazovky 
na text „Výukový portál“. Nemusíte znát žádný login ani heslo, stačí následně 
kliknout na „Ověřit a přihlásit se“ (systém se automaticky odhlásí, pokud bě-
hem 30 minut nezaznamená žádnou akci).
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O další informace týkající se webového výukového portálu FTNsP jsme 
požádali vedoucího projektu „Regionálního centra pro podporu výuky a vý-
zkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat“, 

MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA.

Pane doktore, můžete našim čtenářům přiblížit, z jaké-
ho podnětu a jakým způsobem vznikala koncepce výukové-
ho portálu FTNsP?

Na začátku stála skupina informatiků a lékařů, jejichž zámě-
rem bylo využít nové možnosti informačních technologií a digita-
lizovaných výstupů zobrazovacích metod pro výuku. Projekt pro-
šel celou řadou změn – personálních i technologických, za všemi 
byla snaha nalézt nejvhodnější řešení.

Jak byly vybírány případy, které jsou do projektu zařazeny?
S ohledem na výukovou hodnotu byly z každého oboru vy-

brány jak klasické diagnózy, tak i atypické, nebo takové, kdy k ur-
čení správné diagnózy pomohly zobrazovací metody (RTG, US, 
CT, MR, aj.).

V dostupných informacích o projektu se hovoří o jeho prv-
ní etapě – je tedy plánováno pokračování?

Rádi bychom počet lékařských oborů rozšířili, z odborné lé-
kařské veřejnosti o to zájem je. Ke kazuistikám bychom chtěli 
doplnit i výsledky laboratorních a dalších vyšetření. Pro lékaře 
v terénu chceme zpřístupnit on-line výsledky vyšetření jejich pa-
cientů, aby mohli sledovat průběh po celou dobu hospitalizace. 
Vše záleží na tom, jestli Evropský sociální fond v programu JPD3 
odpovídající témata vyhlásí.

Do jaké míry je projekt otevřen připomínkám a podnětům 
ze strany uživatelů?

Za správnost obsahu kazuistik po lékařské stránce ručí pri-
máři a přednostové klinik daných oborů. S kazustikami bylo bě-
hem realizace projektu seznámeno na přednáškách, konferencích, 
seminářích cca 3 700 lékařů a středně zdravotnického personálu. 
Zatím jsme žádné připomínky z jejich řad neobdrželi – případné 
připomínky nebo dotazy lze zaslat na adresu: portalRC@ftn.cz 
a budeme za ně vděční.

Na závěr dovolte jednu technickou otázku: pokud budu 
mít zájem využívat výukový portál FTNsP, musí můj počí-
tač splňovat nějaké minimální technické a programové po-
žadavky?

Stačí klasická konfigurace a přístup na internet (čím rychlejší, 
tím samozřejmě lepší – stahují se obrázky). Žádný speciální soft-
ware se nemusí instalovat. Ovládání je intuitivní, není třeba stu-
dovat žádné příručky.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská
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9. konference Tabák a zdraví
7. 11. 2008, Velký sál Lékařského domu, Praha

Program a přihláška jsou dostupné na internetových stránkách 
1. LF UK (Celoživotní vzdělávání lékařů), podrobné informace 
obdrží zájemci na základě přihlášení. Počet účastníků je ome-
zen kapacitou sálu; přihlášky navíc budou vráceny.

Cena kurzu: 600 Kč
(platba na místě v hotovosti: 700 Kč)

Postgraduální doškolovací seminář pořádá Pracovní skupina 
pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, 1. LF UK 
v Praze a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku ve spoluprá-
ci s Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester. 

Kontakt: Oddělení pro další doškolování lékařů, Kateřinská 32, 
121 08 Praha 2, tel./fax: 224 965 675, mobil: 732 146 799,
e-mail: vzdelavani.lekaru@lf1.cuni.cz 

pozvánka

Rozhovor
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Kapitoly z historie

Jan Evangelista Purkyně
(17. 12. 1787 – 28. 7. 1869)

Možná vůbec největší český vědec, génius rozsahem svého od-
borného záběru srovnatelný třeba s Leonardem da Vinci (1452–
1519), renesanční člověk a polyhistor, který zasáhl do více než 20 
vědních oborů – mimo jiné fyziologie, embryologie, histologie, far-
makologie, oftalmologie, kardiologie, morfologie, botaniky, dak-
tyloskopie aj. Jeho jméno je dodnes spojováno s více než 30 pojmy 
lékařské a biologické terminologie. 

Narodil se v severočeských Libochovicích nad Ohří v rodině 
hospodářského úředníka na panství knížete Dietrichsteina jako 
nejstarší ze tří synů. Otec mu v 6 letech zemřel a o děti se musela 
starat jen matka. Malý Jan vychodil obecnou školu ve svém rodišti 
a poté byl dán do piaristického gymnázia v moravském Mikulově. 
Po jeho absolvování se na tři roky stal novicem a klerikem toho-
to řádu a začal působit jako učitel, nejprve ve Staré Vodě a pak ve 
Strážnici na Moravě – k zajímavostem jistě patří, že ve Strážnici 
učil ve stejné škole, kterou jako žák navštěvoval „učitel národů“ 
Jan Amos Komenský (1592–1670). Členství v církevním řádu jej 
neuspokojovalo, a tak z něj v roce 1807 vystoupil. 

Dal se zapsat rovnou do druhého ročníku filosofické fakulty 
na univerzitě v Praze. Z finančních důvodů doučoval méně nada-
né žáky. Po úspěšném dokončení studia působil od roku 1809 jako 
vychovatel v rodině barona Hildpranta na zámku v Blatné. S jeho 
synem strávil delší dobu na hornické akademii v Banské Štiavni-
ci, kde se začal více zajímat o přírodní vědy. Ve svých 25 letech 
se pustil do dalšího vysokoškolského studia na pražské lékařské 
fakultě (mecenášem jeho studia byl právě baron Hildprant), které 
zakončil o 5 let později skvělou doktorskou disertační prací „Pří-
spěvky k poznání zraku ze subjektivního hlediska“, založenou na vlast-
ním experimentálním výzkumu zrakových vjemů.

Poté začal pracovat jako asistent a prosektor na lékařské fakul-
tě v Praze. Protože nebyl dostatečně loajální k habsburské monar-
chii, marně se ucházel o profesuru nejen v Praze, ale i v Budapešti 
a Štýrském Hradci. Pomohla teprve přímluva slavného německého 
filosofa a spisovatele Johanna Wolfganga Goetha (1749–1832), 
který se také zabýval otázkami fyziologie vidění a zaujala jej Pur-
kyňova disertační práce. Díky němu získal profesuru fyziologie 
a anatomie na univerzitě v tehdy pruské Vratislavi (dnes polské 
Wroclawi) – v roce 1827 byl zvolen děkanem lékařské fakulty. Od-
tud se vypravil několikrát do Lešna, kde úspěšně pátral po Komen-

ského spisech – objevil tu například jeho „Didaktiku“ a zachránil 
tak vzácnou literární památku.

Působení ve Vratislavi, kde strávil 27 let, bylo nejplodnějším 
obdobím jeho vědeckého života, i když zpočátku mu jeho zdejší 
kolegové nebyli příliš nakloněni. V roce 1831 zde založil vůbec 
první stálý fyziologický ústav na světě. To již žil katolík Purkyně 
čtyři roky v manželském svazku s krásnou protestantkou Julií, 
dcerou Karla Asmunda Rudolphiho (1771–1832), významného 
profesora anatomie a fyziologie na vratislavské univerzitě. Julie 
se kvůli němu vzdala společenského života, pomáhala mu v práci 

Josef Švejnoha
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a vytvářela mu skvělé domácí zázemí (kromě jiného vychováva-
la jejich dva syny a dvě dcery). Jejich rodinné štěstí však bohužel 
netrvalo dlouho – v roce 1832 zemřely obě dcery během epidemie 
cholery a o tři roky později i milovaná žena Julie na tyfus. Purky-
ně se již nikdy znovu neoženil, s pomocí přátel a jejich manželek 
vychovával své dva syny sám (Karel Purkyně byl známým malířem 
a Emanuel Purkyně uznávaným profesorem botaniky).

V roce 1850 se Jan Evangelista Purkyně vrátil, již jako proslulý 
světový vědec, konečně do Prahy, když získal profesuru fyziologie 
na Karlově univerzitě. O rok později také zde otevřel moderní fy-
ziologický ústav a byl zvolen proděkanem lékařské fakulty (zají-
mavé je, že nikdy nebyl rektorem Karlovy univerzity, i když byl do 
této funkce několikrát navrhován). Byl milován svými studenty, 
jimž přednášel nejen německy, ale i česky. 

Současně se s obrovskou chutí zapojil nejen do společenského 
života, ale hlavně do českého obrozeneckého hnutí. Dalo by se říci, 
že byl téměř u všech národních aktivit – zakládal vědecké a národní 
spolky při Národním muzeu, byl místostarostou Umělecké besedy, 
angažoval se v Sokole i Hlaholu, založil Průmyslovou jednotu, byl 
ředitelem první české průmyslové školy, spoluzakládal první český 
vědecký časopis „Krok“ a později časopis „Živa“, vypracoval ná-
vrh na založení české Akademie věd. Překládal uměleckou litera-
turu z němčiny (zejména díla Goetha a Schillera), spolu s Vojtou 
Náprstkem (1826–1894) usiloval o emancipaci žen. V roce 1862 
založil Spolek českých lékařů (byl jeho prvním starostou a jeho 
schůze se konaly v Purkyňově bytě) a Časopis lékařů českých. Byl 
i poslancem zemského sněmu.

Připomeňme si jeho nejslavnější vědecké objevy. Velmi podrob-
ně se zabýval fyziologií smyslů – zraku, hmatu a sluchu a vyložil 
zakřivení oční čočky. Podal výklad jednotného vidění oběma oči-
ma. Sestrojil důležitý přístroj pro vyšetřování oka – oční zrcátko 
– díky tomu byl první, kdo prosvítil oční pozadí a objevil a rozlišil 
centrální a obvodové vidění, vysvětlil také noční vidění (pojme-
nované jako „Purkyňův jev“). Dodnes známe i „Purkyňovy obráz-
ky“ (tři obrazy vznikající v oku po osvětlení svíčkou jako důsledek 
zakřivení tří lomných ploch oka: rohovky a přední a zadní stěny 
čočky), „Purkyňova vlákna v srdci“, „Purkyňovy buňky v mozeč-
ku“, „Purkyňův zárodečný měchýřek“ aj. Položil základy buněčné 
teorie, jako první použil pojem „protoplasma“.

Se svými žáky objevil Purkyně potní žlázy. Jako první na svě-
tě odhalil individuální rozmanitost kožních rýh na prstech a po-
chopil jejich význam pro identifikaci osob – položil tím základy 
daktyloskopie. Probádal stavbu kostí, chrupavek, zubů, hladkých 
a kosterních svalů. Věnoval se rozboru fyziologie lidské řeči, stu-
doval růst vlasů, přispěl i ke znalostem o krevním oběhu, dýchání 
a trávení. Podílel se na rozvoji antropologie a používání fotogra-
fie v mikroskopii. Poměrně málo se ví, že v roce 1833 obdržel od 
Francouzské akademie věd tzv. Monthyonovu cenu za svou práci 
z oboru botaniky nazvanou „O vláknitých buňkách prašníků a o po-
dobách pylových zrnek“. Purkyně po sobě nezanechal obsáhlé spi-
sy, ale množství studií, přednášek a článků, z nichž téměř každý 
znamená přínos světové vědě.

Přímo legendární byly pokusy, které prováděl sám na sobě, 
což bylo někdy i životu nebezpečné. Zkoušel na sobě účinky nej-
různějších drog (digitalis, opium, terpentýnové silice, alkohol aj.) 
– při ověřování účinku kafru upadl na půl hodiny do bezvědomí. 
Ke studiu závrati využíval kolotoče a houpačky v zábavním par-

ku v Praze na ostrově Štvanice, kde sám na sobě zkoušel míru 
bolestí hlavy a nevolnosti. Jeho pokusy občas silně trpěla celá ro-
dina. Po dobu tří měsíců studoval vývoj a skladbu ptačího vejce 
na celkem 22 slepicích. Členové jeho rodiny si opravdu oddechli, 
když tyto pokusy skončily a oni si mohli odpočinout od pokrmů 
ze slepičího masa.

Už během svého života se Jan Evangelista Purkyně dočkal 
mimořádných poct a uznání. Byl zvolen členem více než 50 pres-
tižních učených společností celého světa, získal nespočet vyzna-
menání a medailí – mimo jiné od ruského cara nebo krátce před 
smrtí rakouský Leopoldův rytířský řád, z něhož se však mohl těšit 
jen 13 dní. Jeho jméno nese Česká lékařská společnost i nejvyšší 
české vyznamenání určené lékařům – Medaile J. E. Purkyně. Na 
jeho počest byla v roce 1985 pojmenována planetka objevená čes-
kými astronomy v hvězdárně na Kleti. Řada českých měst a obcí 
jej jmenovala svým čestným občanem. Byl tak známou světovou 
osobností, že prý stačilo napsat na dopis jen adresu „Purkyně – Ev-
ropa“ – a dopis byl bez problémů doručen.

Jan Evangelista Purkyně zemřel na urémii v roce 1869. Doslo-
va národní manifestací se stal jeho pohřeb 31. července 1869. Ve 
smutečním průvodu svorně kráčeli vedle sebe univerzitní profe-
soři a studenti, zástupci spolků, umělci, řemeslníci, živnostníci 
i dělníci. Naprosto po zásluze je pohřben mezi českými velikány 
na vyšehradském Slavíně.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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XV World Congress for Bronchology (WCB)
XV World Congress for Bronchoesophagology (WCBE)
Tokyo, Japan, March 30–April 2, 2008

Na sklonku léta 2007 přišla obálka obsahující informace o XV. Svě-
tovém bronchologickém a bronchoezofagologickém kongresu. Bylo to něco 
jako „zprostředkovaná výzva“ k realizaci přání, které mne provázelo od 
roku 2000, kdy jsem se zúčastnil XI. WCB & WCBE v Yokohamě – ales-
poň ještě jednou se znovu „podívat“ do Japonska.

Podle pokynů jsem v říjnu 2007 odeslal organizačnímu výboru kon-
gresu abstrakt práce „Nd:  YAG laser a elektrokauter v intervenční bron-
chologii – 15 let zkušeností“ a netrpělivě jsem čekal, zda přihlášené sděle-
ní bude k prezentaci na kongresu přijato. V podkladech bylo uvedeno, že 
přijetí bude autorům potvrzeno do 24. 11. 2007, následující čtyři měsíce 
se však nic nedělo. Protože jsem si jako „svoji“ podmínku účasti na kon-
gresu stanovil účast aktivní, tedy prezentaci našich zkušeností a výsledků 
15 let práce s laserem a 5 let práce s elektrokauterem, v podstatě jsem už 
(když se tak dlouho nic nedělo) kongres „pustil z hlavy“. O to více aktivity 
bylo třeba vyvinout, když se 19. února 2008 v elektronické poště objevila 
zpráva o přijetí sdělení s upozorněním, že do konce února je třeba potvrdit 
účast a uhradit kongresový poplatek. Současně bylo třeba zajistit letenku, 
ubytování a to nejdůležitější – přednášku a diapozitivy v angličtině (a sa-
motnou angličtinu zase „oprášit“ a aktivizovat). 

To všechno se zdárně a ve stanovených termínech podařilo, a tak jsem 
s pocitem, že snad nic nebylo opomenuto a vše je připraveno a sbaleno, mohl 
ve čtvrtek 27. března 2008 v 1 hodinu ráno vyrazit z Jevíčka přes Brno, 
Vídeň, Londýn – Heathrow (Terminál 5) do Tokia. Cesta probíhala bez 
problémů (až na to, že právě otevřený Terminál 5 v Londýně prodělával 
„dětské nemoci“ s odbavením cestujících, zavazadel, v informačním systému 
apod.). Po přistání na tokijském letišti Narita – před 14. hodinou v pátek 
28. března – mě čekal už jen přesun autobusem do cca 100 km vzdáleného 
hotelu Washington v centru města.

Po ubytování a „opláchnutí“ cestovní únavy jsem vyrazil na vycházku 
do okolí. Hotel je v blízkosti tokijského magistrátu (15 000 úředníků) a celé 
řady dalších hotelů, včetně Keio Plaza, dějiště kongresu. Asi 10 minut chů-
ze je od hotelu Washington vzdálena Univerzitní tokijská nemocnice, kde 
jsem v návaznosti na kongres v Yokohamě v roce 2000 strávil asi 10denní 
stáž na bronchologickém pracovišti chirurgické kliniky, vedené profesorem 
Harubumi Kato, M. D., Ph. D., prezidentem nadcházejícího kongresu.

Stejně jako v dalších dnech, či spíše při večerních vycházkách jsem se 
neubránil obdivu při pohledu na množství lidí (i v pozdních večerních ho-
dinách), dopravních prostředků – aut, autobusů, dodávek, motocyklů, sple-
titou komunikační síN, která je doplněna „pavučinou“ rozsáhlé podzemní 
dráhy s navazující železniční dopravou a lodní dopravou v tokijské zátoce. 
Mimochodem, o weekendu 12 milionů obyvatel, ve všední dny až 15!

Ohlédnutí…

Pavel Bartoň

Druhý den mého pobytu a také jediný volný před kongresem trávím pro-
cházkou po čtvrti Shinjuku. Konstatuji, že pár desítek metrů od hlavních 
tříd, rušných komunikací a lidského mraveniště se člověk ocitá v klidných 
úzkých uličkách s přízemními, nebo nejvýše dvou- až třípatrovými domy, 
kam život obrovského města svou vitální intenzitou ani náznakem nedolé-
há. Obdivuji také, že i v sobotu navečer, stejně jako v nedělním dopoledni 
či pozdě večer v následujících dnech se na všech stavbách v „areálu“ mých 
vycházek po celou dobu usilovně pracuje. Výjezdy vozidel ze staveb jsou bez-
pečné, bez omezení dopravy nebo znečištění vozovek. Ačkoliv během mého 
pobytu v Tokiu opakovaně pršelo, neviděl jsem jediné špinavé auto. Neza-
bloudil jsem, neztratil se a byl jsem o den blíže zahájení kongresu.

Hora Fuji (3 700 m)

Tokio – zátiší v okolí šintoistických chrámů
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V neděli odpoledne probíhala registrace v hotelu Keio Plaza, 
v jehož prostorách ve 4. a 5., ale i 43. a 47. poschodí se kongres 
konal. Zaregistrováno bylo přibližně 1 500 účastníků ze všech kon-
tinentů. Z České republiky jsme se zúčastnili tři – prof. MUDr. Jiří 
Homolka, DrSc., doc. MUDr. František Salajka, CSc. a já.

Na registraci navazovalo podvečerní slavnostní zahájení kongre-
su, akcentované přítomností manželského páru, jejich císařských 
výsostí prince a princezny Akishino. Slavnostní zahájení přineslo 
i skvostný kulturní zážitek, už pro samotnou příležitost navštívit 
prostory tokijské Opery a její koncertní sál, ale především v podo-
bě koncertního programu NHK (Nippon Hoso Kyokai) symfonic-
kého orchestru.

Pracovní program kongresu zahrnoval množství přednášek 
– vyžádaných odborných sdělení, sympozií, seminářů, prezenta-
cí přihlášených autorů a více než 150 posterových sdělení. Už jen 
zorientovat se v nabitém celodenním programu, vybrat si, čeho se 
zúčastnit a jak některé bloky přednášek probíhajících současně ve 
třech sálech časově zvládnout, bylo v průběhu necelých tří dnů vel-
mi náročné. Dobrou orientací, kromě podrobného programu, bylo 
tematické zaměření některých bloků věnovaných např. edukaci 
v bronchologii, bronchologii v rozvojových zemích nebo novým 
vyšetřovacím metodám, které díky technice umožňují vyšetření 
nejen v bílém světle (WLB), ale s pomocí filtrů i vyšetření označo-
vané NBI – Narrow Band Imagine (dovoluje např. přesné rozlišení 
vaskulární sítě skvamózních dysplazií a skvamózního karcinomu). 
Kromě uvedených možností byla naprosto spolehlivým „výběrovým“ 
kritériem a vodítkem jména přednášejících.

V úvodním sdělení profesor Kato, prezident bronchologického 
kongresu, uvedl „retrospektivní revue“ vývoje v bronchologické dia-
gnostice a léčbě a také výhled do budoucnosti, zvláště v souvislosti 
s diagnostikou a léčbou bronchogenního karcinomu. 

• 1960 – vývoj flexibilního fibrobronchoskopu – Dr. Shigeto Ike-
da, Dr. Kenkichi Oho (1970); vývoj a rozšíření příslušenství pro 
flexibilní bronchoskopy, rozvoj a pokrok obzvláště v diagnosti-
ce bronchogenního karcinomu.

• Od 70. let nové léčebné metody a technologie – laserová vapo-
rizace a fotodynamická léčba (PDT). 

• Od 90. let autofluorescence a její význam pro časnou diagnos-
tiku, bronchoskopická ultrasonografie k výraznému upřesnění 
stagingu bronchogenního karcinomu. Nedávno vyvinutá OCT 
(Optical Coherence Tomography – Pentax) poskytuje signifi-
kantně přesnější obraz než ultrazvuková echografie. Tato re-
voluční metoda optického tomografického zobrazení umožní 
provádění optické biopsie např. u periferního bronchioloalveo-
lárního karcinomu.

• Jinou možnost optické biopsie nabízí současný výzkum a vývoj 
konfokálního bronchoendomikroskopu.

• Zpřesnit bronchoskopickou diagnostiku a umožnit neinvaziv-
ní léčbu periferního bronchogenního karcinomu by měl i další 
vývoj ultratenkého video-bronchoskopu. 
Mezi další zajímavé prezentace patřila přednáška A. J. Goldma-

na (The State of Utah Labor Commission, USA) „Psychologické 
aspekty flexibilní bronchoskopie“. Byla v ní zdůrazněna potřeba 
věnovat pozornost pocitům a obavám pacientů před vyšetřením 
a také následným stavům po výkonu. Autor upozornil na význam 
pohovoru a informovaného souhlasu pacienta s výkonem, byla pre-
zentována některá doporučení k úpravám „Formuláře informova-
ného souhlasu“ na základě historického vývoje a zkušeností něko-
lika institucí v Utahu.

U. B. S. Prakash (Mayo Clinic College of Medicine, USA) před-
nesl zajímavé sdělení „Časté otázky v bronchologii“. Namátkou 
vybírám několik z nich: 
• Je třeba, aby všichni bronchologové uměli provést i rigidní 

bronchoskopii?
• Jaké jsou současné indikace k rigidní bronchoskopii?
• Neprovádíme z hlediska přínosu pro diagnózu a léčbu až příliš 

mnoho bronchologických výkonů?
• Které jsou základní kroky před bronchoskopií?
• Kdy jsou nutné testy koagulace?
• Může lokální anestezie nahradit sedaci?

Hotel Keio Plaza – dějiště kongresu

Pohoří Hakone – jezero Ashi
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• Je anticholinergická premedikace rutinně indikována?
• Je bronchoskopie bezpečným výkonem u pacientů s CHOPN 

a jak přecházet hypoxii?
• Je bronchoskopická plicní biopsie (BLB) bezpečná u pacientů 

užívajících aspirin nebo clopidogrel (Plavix)?
• Jak reventilovat bronchus uzavřený na podkladě anatomických od-

chylek, hypoventilace nebo z „technických“ příčin? – atd., atd.
Jak profesor Prakash uvedl, tyto otázky přináší praxe a umět 

na ně odpovědět je důležité zvláště pro začínající bronchology. Ne 
vždy jsou jednoduché problémy a odpovědi na tyto otázky uvádě-
ny v literatuře. Profesor Prakash v těchto souvislostech zdůraznil 
význam osobních zkušeností bronchologa spolu s kontinuálním 
vzděláváním, výcvikem dovedností a zaváděním nových technic-
kých postupů a vyšetřovacích metod. V teoretické, ale i praktické 
přípravě jsou nenahraditelnými „průvodci“ bronchoskopické kursy, 
odborné semináře a praktické workshopy. Specializované výkony 
vyžadují individuální přípravu.

H. B. Colt (UCI Medical Center, DUKE University, USA) ve 
svém sdělení „Bronchoscopy education“ zdůraznil význam vyu-
žití „simulační“ výuky, jíž lze dosáhnout zlepšení kvality, přes-
nosti a bezpečnosti výkonu. Upozornil na celosvětově dostupný 
program „The Essential Bronchoscopist“ zahrnující 186 různých 
„sestav“ typu otázka-odpově^ v 6 modulech a 6 jazycích (www.
bronchoscopy.org).

Profesor H. D. Becker (Thoraxklinik, Heidelberg University, 
Germany) se spoluautory z Francie, USA a Japonska představil 
novou metodu pro hodnocení intervenční bronchoskopie. Za zlatý 
standard (GS) při hodnocení léčby, zvláště centrální stenózy dýcha-
cích cest, jsou považovány Dyspnea Score (DS), funkční vyšetření 
plic (PFT) a radiologické vyšetření (RAD). VRI (Vibration Response 
Imaging) – zobrazení vibrační odpovědi – je vyšetřovací metoda, při 
níž 40 senzorů umístěných na hrudníku registruje vibrace hrudní 
stěny při dechových pohybech. Procesor přenáší signály na obra-
zovku, což umožňuje sledování v reálném čase. V prospektivní stu-
dii byla tato metoda „elektronického stetoskopu“ hodnocena před 
bronchologickou intervencí a po ní (stentování, laserování, APC, 
mechanická dilatace atd.) z hlediska lokalizace stenózy a měření 
úspěšnosti intervenčního výkonu – stenóza byla pomocí VRI loka-
lizována v 95 %. Přesnost analyzačních výstupů byla u VRI téměř 

90 %, vyšší než u DS (73 %), PFT (6 %), RAD (32 %), a také u GS 
kombinace (84 %). Metoda je hodnocena jako neinvazivní, levná 
a trvale, opakovaně dostupná a proveditelná (podrobné informace 
o VRI jsou přístupné na www.deepbreeze.com).

Velký blok přednášek byl věnován autofluorescenci (AFB), fo-
todynamické léčbě (PDT), endobronchiální ultrasonografii (EBUS) 
a elektromagnetické navigaci při bronchoskopii (EMG). Zájemcům 
o tuto problematiku mohu na požádání zaslat kopie abstraktů.

Zaujalo mne také posterové sdělení autorů z Istanbulu (Dr. 
C. Kartikaya et al.) o nové bronchoskopické intervenční metodě 
– „Balloon Desobstruction“ (balónková desobliterace). Metoda 
spočívá v použití latexových balónků o délce 10, 15, 20 a 30 mm, 
jejichž povrch je tvořen drsným 0,12 mm silným sí`ovitým povla-
kem z tkané lycry nebo polyuretanu. Nenafouknuté balónky mají 
zevní průměr 3–3,2 mm, jsou tedy použitelné nejen při rigidní, ale 
i flexibilní bronchoskopii s přístrojem o průměru pracovního kanálu 
3,2 mm. Princip metody ukazuje následující obrázek.

Autor v „hvězdném obklopení“ po sympoziu Autofluores-
cence – vlevo prof. Kato, vpravo prof. Ikeda

Metoda umožňuje nejen snášení endobronchiálně rostoucích 
tumorů, ale tlakem v balónku také hemostázu a v případě extra-
murálního útlaku i bronchodilataci (blíže www.resectorballoon.
com).

Splnil jsem i svůj osobní úkol a přednesl sdělení „Nd:  YAG la-
ser a elektrokauter v intervenční bronchologii – 15 let zkušeností 
(11. 8. 1992–31. 8. 2007)“, zvládl diskusi – oficiální i následnou, asi 
hodinu trvající „kuloárovou“, s kolegy z Indie a Portugalska.

V předvečer ukončení kongresu, 1. dubna, se konal v hotelu 
Keio Plaza slavnostní závěrečný večer. V rámci programu se před-
stavil i soubor gejš z Kjóta, jejichž taneční vystoupení bylo pod-

Dva aktéři slavnostního závěrečného večera (autor článku 
a japonská gejša)
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trženo doprovodem klasických japonských strunných nástrojů. 
Dámy se poté, oblečeny v klasickém japonském kimonu, připoji-
ly k obsluhujícímu personálu a svojí přítomností slavnostní večer 
ještě více ozdobily.

Součástí večera bylo i předání standart obou pořádajících spo-
lečností (bronchologické i ezofagologické) prezidenty končícího 
kongresu (Prof. Harubumi Kato, M. D., Ph. D., Prof. Naoyuki Ko-
hno, M. D., Ph. D.), prezidentům kongresu, který se bude konat za 
dva roky v Heidelbergu v Německu (Prof. Dr. med. H. D. Becker, 
Prof. Dr. med. K. Hörmann).

Při loučení mne profesor Becker požádal o předání pozdravu 
českým bronchologům s tím, že Heidelberg je mnohem blíže než 
Tokio a že jsme zváni a očekáváni v hojném počtu.

Zbýval jeden a půl dne. 2. dubna odpoledne jsem absolvoval pozná-
vací projížQku Tokiem s návštěvou chrámového komplexu Asakusa (po-
staven v roce 628 a zrekonstruován po II. světové válce) a asi hodinovou 
plavbou lodí po tokijské zátoce, krásně lemované bohatě a nádherně kve-
toucími sakurami.

Poslední volný den, kterému navíc přálo velmi pěkné počasí, jsem strávil 
výletem k hoře Fuji a do oblasti pohoří Hakone – Owakudani Valley (Pe-
kelné Údolí) s jezerem Ashi, které je vulkanického původu. V celé oblasti 
je stále výrazná sopečná a seizmická aktivita, která je v Owakudani Valley 
pečlivě monitorována. Hora Fuji, mimo jiné také stále ještě aktivní sopka, 
je impozantní a nedivím se, že je Japonci považována za horu posvátnou 
a jeden ze symbolů této krásné a zajímavé země.

4. dubna cesta zpět po stejné trase, tentokráte už bez komplikací, pro-
stojů a zpoždění, takže po cca 30 hodinách návrat z Tokia do Jevíčka.

V závěru své informace o XV. Světovém bronchologickém kongresu v To-
kiu bych chtěl poděkovat bronchologickým sestrám Vlastě Kriškové, Pavle 
Koblížkové a Bohuslavě Hrbatové z pracoviště funkčního vyšetřování, ale 
také Evě Klemešové, Emilii Toulové a Stanislavu Dejmkovi, kteří na bron-
chologickém pracovišti ústavu pracovali v minulosti, za jejich obětavou, ná-
ročnou a precizně odváděnou práci, kolegyním prim. MUDr. Heleně Blažko-
vé a MUDr. Martině Dia i kolegům MUDr. Martinovi Drajnovi a zvláště 
upřímně MUDr. Mamadou Dia, za jejich práci na úseku pneumologie v OLÚ 
Jevíčko, což mi umožnilo a umožňuje věnovat se s plným nasazením bron-
chologii, bez níž si už neumím svoji práci a život ani představit.

Předání standart pořádajících odborných společností
(zleva) prof. Kohno, prof. Hörmann, prof. Kato, prof. Becker Tokio – chrámový komplex Asakusa

Upřímný dík si zaslouží manželé Kateřina a Friedrich Szumowski z Ra-
kouska za jejich porozumění a vstřícnost při pořizování a instalaci Nd:YAG 
laseru a zvláště za mnohaletý (16!) spolehlivý, precizní servis přístroje.

Další poděkování patří vedení OLÚ Jevíčko, jmenovitě paní ředitelce 
ing. Lence Smékalové za její podporu v naší práci a umožnění účasti na 
odborných akcích v oboru, aN v ČR, nebo v zahraničí. 

Velké a trvalé díky patří všem kolegům v Čechách i na Moravě, kteří 
s námi spolupracují a s důvěrou svěřují svoje pacienty do naší přechodné 
péče. Stejné díky patří prim. MUDr. Zoltánu Kerekesovi a kolektivu Pato-
logie s. r. o., Litomyšl. Jsou pro naše pracoviště spolehlivým „zázemím“ se 
špičkovou patologicko-anatomickou erudicí.

Poděkování patří i celé řadě sponzorů, kteří mi pomohli pokrýt ná-
klady na cestu a kongresový pobyt v Tokiu.

Děkuji také Mgr. Josefu Hufovi, slečně Soně Šustrové a ing. Petrovi 
Svojanovskému za pomoc při přípravě kongresového sdělení.

MUDr. Pavel Bartoň 
OLÚ 510
569 43 Jevíčko

Zdejší sakury kvetou stejně krásně, jako ty japonské
(příjezdová cesta k OLÚ Jevíčko)
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Pozvánky na budoucí kongresy
XVI WCB & WCBE, Německo, 2010
XVII WCB & WCBE, USA, 2012
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Pořadatelé kongresu

Česká pneumologická a ftizeologická 
společnost

Slovenská pneumologická a ftizeologická 
spoločnos`

Česká asociace sester
– Pneumologická sekce

Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek 

 

Koordinaci kongresu zajišNuje agentura FILENO s. r. o.

pozvánka
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Oznámení

XXV. sjezd českých a slovenských alergologů
a klinických imunologů
XII. kongres českých a slovenských imunologů
s mezinárodní účastí
29. 10. –1. 11. 2008, Clarion Congress Hotel Prague

Pořádatelé: 
Česká lékařská společnost JEP
Česká společnost alergologie a klinické imunologie
Česká imunologická společnost
Slovenská spoločnos` alergológie a klinickej imunológie
Slovenská imunologická spoločnos`

Prezidentka sjezdu: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Vědecká sekretářka sjezdu: prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.

Záštitu nad akcí převzali:
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – předseda České lékařské 
společnosti JEP
Mgr. Ondřej Liška – ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor Univerzity Karlovy
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. – předseda Akademie věd ČR
MUDr. Pavel Bém – primátor hl. města Prahy

ODBORNÝ PROGRAM

Úvodní přednášky:
I. Lefkovits: Česko-slovenská stopa ve světové imunologii
V. Špičák: Postavení alergologie a klinické imunologie mezi tradič-
ními lékařskými obory

Závěrečná přednáška sjezdu:
I. Hána: Enigma začátku 21. století: Pluripotentní kmenové buňky 
– slibné perspektivy anebo slepá ulička?

Plenární sympozium I – Anafylaxe 
Plenární sympozium II – Regulace imunitní reakce

Přehled sekcí:
1 – Alergeny
1a – Alergenová imunoterapie a choroby dýchacích cest 
2 – Alergická rýma – systémové onemocnění (ve spolupráci s UCB 
Institutem pro alergii)
3 – Antiinfekční imunita a vakcinace
4 – Astma a zánět (ve spolupráci s ČIPA)
5 – Autoimunita a tolerance
6 – Autoimunita orgánově specifická
7 – Expoziční testy v alergologii
8 – Genetická kontrola alergie a vliv životního prostředí
9 – Chronický kašel
10 – Imunodeficience
11 – Imunokompetentní buňky a cytokiny
12 – Imunologie reprodukce
13 – Imunologie sepse
14 – Kožní alergické choroby
15 – Léková alergie
16 – Neuroimunologie

17 – Obtížně léčitelné astma (ve spolupráci s ČIPA)
18 – Potravinové alergie
19 – Problematika privátní praxe
20 – Protinádorová imunita
21 – Přirozená imunita a zánět
22 – Slizniční imunita
23 – Transplantační imunologie
24 – Veterinární a vývojová imunologie
25 – Sekce zdravotních sester
26 – Sekce zdravotních laborantů

Posterová sekce

Výzkumný záměr MSM 0021620812 – prezentace výsledků za ob-
dobí 2005–2008
Postgraduální kurz – Imunoterapie 
SIGMA sympozium – Mezioborová komunikace ve výzkumu, dia-
gnostice a terapii alergie
Zasedání UCB Institutu pro alergii a SIGMA (pro členy IOA)

Satelitní sympozia:
NYCOMED, GSK, VIVAX, MSD, Siemens, AstraZeneca, UCB
Stallergenes, Schering-Ploug

Přednášky a postery budou prezentovány v českém, slovenském 
a anglickém jazyce. Tlumočení nebude zajiš`ováno.

Technický sekretariát:
GUARANT International, spol. s r. o./Čsaki 2008,
Opletalova 22, 110 00 Praha 1
tel.: 284 001 444, fax: 284 001 448
e-mail: csaki2008@guarant.cz; www.csaki2008.cz
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